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Slovo na úvod
Keć nerátame obdobie existencie Košickej univerzity, Universitas Cassoviensis, ktorá bola
založená jezuitmi v roku 1657 a na ktorej sa študovali klasické jazyky, ba dokonca, ako to
bolo vtedy zvykom, latinþina bola vyuþujúcim jazykom, tak štúdium klasickej filológie má
v Košiciach veĐmi krátku históriu. Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika sa klasická filológia
študovala na Filozofickej fakulte v Prešove od roku 1992 až do roku 2009, keć boli
promovaní poslední magistri a bakalári programu Latinský jazyk (od roku 1997 už ako súþasĢ
novovzniknutej Prešovskej univerzity). Od roku 2010 prevzala štafetu novozaložená
Filozofická fakulta v Košiciach a pokraþuje v tradícii uþiteĐského štúdia latinþiny
v kombinácii s viacerými odbormi filozofickej fakulty.
Prirodzenou súþasĢou práce vysokoškolského uþiteĐa je publikovanie výsledkov
vedeckej práce a táto prirodzenosĢ nás viedla k myšlienke vydávaĢ zborník prác, v ktorých
môžeme prezentovaĢ svoje výsledky a zapojiĢ sa tak do odbornej diskusie s ostatnými
kolegami. Zborník prác sme nazvali hortus, záhrada, a symbolizuje pestrosĢ nášho snaženia.
Do našej košickej záhradky sme pozvali aj klasických filológov zo Slovenska a neskôr nás
navštívia azda aj kolegovia zo zahraniþia. V zborníku sa predstavujú práce z oblasti antických
dejín (Klokner, Sendeková, Valachoviþ), textovej kritiky (Grusková), antickej literatúry
(BrodĖanská), z lingvistiky (OriĖáková), antickej filozofie (FraĖo, Suvák), z medievalistiky
(Katreniþová), neolatinistiky (Bacigálová, Balegová, Fišerová, Juríková, Karabová, Škoviera),
recepcie antiky (Ostertagová) a terminológie (Šimon-Danko).
Dúfame, že rímska jednotka za názvom bude maĢ pokraþovateĐov v ćalších þíslach
a že sa náš zborník dôstojne priradí k starším bratom, bratislavským Graecolatina et Orientalia
a trnavskému zborníku Sambucus. Vivat, crescat, floreat hortus noster!

František Šimon
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Emanuel Swedenborg a jeho dielo De Nova Hierosolyma et ejus Doctrina
Coelesti
Irena BACIGÁLOVÁ
(Bratislava)
Emanuel Swedenborg (1688 – 1772) bol pozoruhodným, po latinsky píšucim vedcom,
vynálezcom, filozofom, teológom a mystikom, ktorý žil vo Švédsku v 18. storoþí v období
osvietenstva. Toto obdobie sa vyznaþovalo poþiatkami racionálneho spôsobu myslenia a
znaþným rozmachom vedy a techniky.
Z jeho životopisu sa dozvedáme1, že sa narodil

v Štokholme v rodine vzdelaného

evanjelického kĖaza. Jeho otec Jesper Swedberg bol profesorom na univerzite v Uppsale
a dekanom v tamojšej katedrále. Neskôr sa stal biskupom, þo znamenalo povýšenie rodiny do
šĐachtického stavu. Odvtedy zaþala rodina používaĢ nové meno Swedenborg. Kećže biskup
slúžil aj ako kaplan kráĐovskej rodiny, prijímali ho v najvyšších spoloþenských a politických
kruhoch.
Emanuel bol odmaliþka všestranne nadaný. Fascinovali ho prírodné vedy, hudba,
poézia, mal hlboko vyvinutý zmysel pre náboženstvo. VeĐmi mladý nastúpil na univerzitu
v Uppsale, kde mal možnosĢ študovaĢ teológiu, právo, medicínu a filozofiu.
Zvolil si štúdium filozofie, no popri nej navštevoval aj prednášky z matematiky,
prírodných vied, práva a latinþiny, pretože väþšina odbornej literatúry bola napísaná v tomto
jazyku. Kećže chcel študovaĢ Bibliu v pôvodných jazykoch, neskôr sa so zanietením venoval
aj gréþtine a hebrejþine. Ako dvadsaĢdvaroþný odišiel do Anglicka, kde sa zameral na štúdium
fyziky a astronómie. Neskôr poþas štúdia v Holandsku rozšíril svoj záujem o ćalšie odbory
ako boli kozmológia, anatómia, fyziológia, metalurgia, mineralógia, banské inžinierstvo,
geológia a chémia. Zamestnával sa takmer všetkými odbormi, ktoré vtedy existovali a získal si
pozornosĢ svojimi odbornými vedeckými objavmi. Jeho metalurgické pojednania o spracovaní
železa, medi a mosadze si získali všeobecný obdiv. Vynikol svojimi nálezmi v oblasti
medicíny a psychológie. Urobil niekoĐko dôležitých objavov v oblasti baníctva, mineralógie
a kozmológie a preslávil sa rôznymi technickými vynálezmi, zaþo si získal úctu panovníckej
rodiny. KráĐ Karol XII. ho vymenoval do úradu mimoriadneho poradcu KráĐovského banského
kolégia. V banskej rade potom aktívne pôsobil ćalších tridsaĢ rokov. Podnikol viaceré študijné
cesty po Európe, dokonca v rokoch 1720 – 1721 pobudol nejaký þas v banských mestách v
1

SYNNESTVEDT, Sig: Emanuel Swedenborg. Z anglického originálu Life of Emanuel Swedenborg. PĜeložil
Ing. Martin Krejza. Praha: SwedenborgĤv fond s pomocí Swedenborg Publishers International 1993.
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ýechách a v Rakúsku. Okrem toho pôsobil päĢdesiat rokov vo verejnej sfére ako þlen
Snemovne lordov. Úspešne presadzoval svoje názory na národnú ekonomiku, štruktúru daní
a zahraniþnú politiku v súvislosti s využívaním švédskych prírodných zdrojov.
Svoje práce písal v latinþine, ktorá sa používala ako vedecký jazyk. Jeho najznámejšími
dielami boli Opera philosophica et metallurgica (Diela filozofické a o spracovaní kovov)
z roku 1734, Opera Oeconomia regni animalis (Ekonómia živoþíšnej ríše) vydané v roku 1740.
V roku 1743 nastal v jeho živote obrat. Zaþal ho väþšmi priĢahovaĢ transcendentálny svet,
skúmal vzĢah duše k Bohu. Aktívna znalosĢ biblických jazykov mu pomohla hlbšie preniknúĢ
do tajomstiev Biblie.
Za celým stvorením, životom vesmíru videl Boží úþel a þinnosĢ Božej lásky. V roku
1745 sa vzdal úradu v banskej rade a posledných takmer tridsaĢ rokov života sa venoval
písaniu filozoficko-teologickej literatúry. Oddal sa štúdiu Biblie, preložil mnoho kníh zo
Starého aj Nového zákona a vytvoril obsažný Biblický index. Prejavili sa uĖho zvláštne
schopnosti, mal dar jasnozrivosti, pomocou ktorého neraz pomohol Đućom v neriešiteĐných
situáciách. O týchto svojich zvláštnych dispozíciách vypovedal v diele Arcana Coelestia
(Božie tajomstvá). Podal tam viac ako pozoruhodné svedectvo o tom, ako mu Boh zo svojho
milosrdenstva umožnil, aby sa duchovne preniesol do transcendentálneho sveta, spojil
s duchmi a anjelmi a mohol sa s nimi rozprávaĢ. Mal možnosĢ sledovaĢ blažený stav duší
v nebi, ale aj žalostné postavenie duší v pekle. Swedenborg bol presvedþený, že ho Boh
povolal, aby priniesol na svet nové zjavenie. Veril, že jeho prírodovedné poznatky boli
prípravou na poznanie duchovného sveta, lebo prírodné pravdy sa vzĢahujú k duchovným
pravdám, ktoré môžu byĢ chápané prirodzene a rozumovo.2
Jeho najznámejšími duchovnými spismi sú De Cultu et amore Dei (Bohoslužba a
Božia láska;1745), Arcana Coelestia (Nebeské tajomstvá;1749 – 1756), De Coelo et Inferno
ex auditis et visis (Nebo a peklo; 1758), De Nova Hierosolyma et ejus Doctrina Coelesti
(Nový Jeruzalem a jeho nebeská náuka; 1758), De Equo Albo, de quo in Apocalypsi (Biely
kôĖ v Apokalypse; 1758), Divina Providentia (Božská prozreteĐnosĢ; 1764), Apocalypsis
relevata (Zjavená Apokalypsa; 1766) a De Amore conjugiali (Manželská láska; 1768). Svoje
náboženské náhĐady vyložil v diele Vera Christiana Religio seu Theologia Novae Ecclesiae
(Pravé kresĢanské náboženstvo alebo teológia novej cirkvi;1771). 
Dielo De Nova Hierosolyma et ejus Doctrina Coelesti (Nový Jeruzalem a jeho nebeská
náuka) sa zaþína slovami z 21. kapitoly biblickej Apokalypsy. Je známe, že tento spis, inak

2

SWEDENBORG, Emanuel: Nová doba. Bratislava: Eko – konzult 1998, s. 15 – 16.
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nazývaný aj Zjavenie svätého Jána, tvorí súþasĢ Nového zákona. Napísal ho apoštol Ján vo
vyhnanstve na ostrove Patmos. Bohatá metaforickosĢ diela podnietila mnohé snahy teológov
o odhalenie skrytého zmyslu slova a jeho správnu interpretáciu. Dielo sa zvyþajne pokladá za
stále aktuálny obraz konca sveta. Dohady vzbudzuje nové mesto Jeruzalem, ktoré sa objaví na
konci vekov: Dicitur in Apocalypsi: „Vidi caelum novum et terram novam, primum enim
caelum et prima terra transierant...Et ...vidi sanctam illam civitatem Hierosolymam Novam,
descendentem a Deo e coelo, paratam ut sponsam coram viro suo.“ Civitas habebat murum
magnum et altum, qui habebat portas duodecim, et in portis angelos duodecim, et nomina
inscripta, quae sunt nomina duodecim tribuum Israelis. ... Et murus civitatis habebat
fundamenta duodecim, in quibus duodecim nomina apostolorum Agni. ... Ipsa civitas
quadrangularis sita est, cuius longitudo tanta erat quanta latitudo. Et mensus est civitati
calamo ad stadiorum duodecim millia; et erant longitudo et latitudo et altitudo ejus aequales.
Et mensus est murum ejus centum quadraginta quattuor cubitorum, mensura hominis, quae est
angeli. Erat murus ejus ex jaspide, ipsa vero civitas aurum purum, simile vitro puro: Et
fundamenta muri civitatis ex omni lapide pretioso. Duodecim portae duodecim margaritae
erant; et platea civitatis aurum purum tamquam vitrum pellucidum. Gloria Dei illustrabat
illam, et lucerna ejus erat Agnus. Gentes, quae servatae fuerunt, ambulant ad lucem ejus, et
reges terrae gloriam suam et honorem suum ad illam afferent.“ (XXI. 1,2; 12-24.)3
Ako sa autor vysporiadal s uvedeným textom, pred ktorým sa s pokorou skláĖajú aj
renomovaní teológovia? Hneć v úvode prezentuje, že k nepochopeniu slova vedie doslovné
chápanie textu, pretože þlovek si všetko dokáže predstaviĢ len v materiálnom zmysle, a teda aj
to, ako viditeĐné nebo a viditeĐná zem zaniknú, vznikne nové nebo a na novú zem zostúpi sväté
mesto Jeruzalem. Nové nebo a novú zem však treba chápaĢ vo vnútornom, þiže duchovnom
zmysle, v ktorom sa nachádzajú anjeli, ako novú cirkev na nebi a na zemi. ...Per „novum
caelum et novam terram“ in sensu interno seu spirituali, in quo sunt angeli, intelligitur nova

3

PÍSMO SVÄTÉ. Nová zmluva a žalmy. Slovenský ekumenický preklad. Banská Bystrica: Slovenská biblická
spoloþnosĢ 1995. „Videl som nové nebo a novú zem. Lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli... A videl som,
ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, nový Jeruzalem, pripravené ako nevesta ozdobená pre svojho
ženícha. Malo mohutné a vysoké hradby; malo dvanásĢ brán a na bránach dvanásĢ anjelov a napísané mená
dvanástich kmeĖov Izraela. ... A hradby mesta mali dvanásĢ základných kameĖov a na nich dvanásĢ mien
Baránkových apoštolov. Mesto je postavené do štvorca a jeho dĎžka je taká istá ako šírka. Trstinou odmeral
mesto a malo dvanásĢ tisíc stadií. Jeho dĎžka, výška a šírka sú rovnaké. Jeho hradieb nameral stoštyridsaĢ štyri
lakĢov Đudskej miery, ktorá je mierou anjela. Jeho hradby boli postavené z jaspisu a mesto je z þistého zlata,
podobné þistému sklu. Základné kamene mestských hradieb boli zdobené vzácnymi drahokamami. DvanásĢ
brán bolo dvanásĢ perál; Námestie mesta bolo þisté zlato ako priezraþné sklo. Osvecuje ho Božia sláva a jeho
lampou je Baránok. V jeho svetle budú kráþaĢ národy a králi zeme vnesú doĖ svoju slávu.“
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ecclesia tam in caelis quam in terris.4 Mestom Jeruzalemom zostupujúcim od Boha z neba sa
chápe nebeská náuka: ... per „civitatem Hierosolymam descendentem a Deo e caelo“
intelligitur caelestis ejus doctrina.5 DĎžka, šírka a výška mesta, ktoré sú rovnaké, znamenajú
súhrn všetkého dobra a celej pravdy onej náuky: ... per „longitudinem, latitudinem et
altitudinem“ quae aequale, intelliguntur omnia bona et vera illius doctrinae in complexu.6
Múrmi sú oznaþené ochranné pravdy náuky: ...per „murum“ ejus intelligitur vera tutantia
illam.7 Miera múrov je 144 lakĢov a je mierou þloveka aj mierou anjela, priþom predstavuje
všetky ochranné pravdy a ich akosĢ: ...per„mensuram muri,“ quae „centum quadraginta
quatuor cubitorum,“ quae „mensura hominis quae est angeli“ intelliguntur omnia illa vera
tutantia in complexu et quale eorum.8 Dvanástimi bránami z perál spolu s dvanástimi anjelmi
na bránach sa chápu uvádzajúce pravdy: ...per duodecim portas quae ex margaritis,
intelliguntur vera introducentia; similiter per duodecim angelos in portis.9 Základy múrov,
ktoré sú zo všelijakých drahých kameĖov, vyjadrujú poznatky týkajúce sa duchovného života:
... per „fundamenta muri“, quae „ex omni lapide pretioso“ intelliguntur omnes cognitiones
super quibus doctrina illa fundatur.10 Pod pojmom 12 izraelských kmeĖov vidí všetky
záležitosti cirkvi v celku i v detailoch a podobne je to aj s dvanástimi apoštolmi: ... per
„duodecim tribus Israelis“ intelliguntur omnia in genere et specie; similia per „duodecim
apostolos“.11 Zlatom podobajúcim sa þistému sklu, z ktorého je utvorené mesto a jeho ulice, sa
chápe dobro lásky. Presvitá z neho náuka so svojimi pravdami: per „aurum simile vitro puro“
ex quo civitas et platea intelligitur bonum amoris ex quo pellucet doctrina cum suis veris.12
Národy, ktoré boli spasené a králi zeme, ktorí doĖho prenesú slávu a þesĢ, sú všetci tí z cirkvi,
ktorí sa nachádzajú v dobre a v pravde: ...per „gentes“, quae servatae et per „reges terrae“
qui gloriam et honorem in illam afferent intelliguntur omnes ab ecclesia qui in bonis et veris
sunt.13 Bohom a Baránkom je tu Pán so svojím Božstvom a Božským þloveþenstvom: per
„Deum et Agnum“ intelligitur Dominus quoad ipsum Divinum et Divinum Humanum.14

4

SWEDENBORG, Emanuel: De Nova Hierosolyma et ejus Doctrina Coelesti ex auditis e coelo. Londini 1758,
s. 1. URL: [cit. 1.7.2012] Internet Archive denovahierosolym00sweduoft. Open library OL23293560M.
5
Ibid.
6
Ibid.
7
Ibid.
8
Ibid.
9
Ibid.
10
Ibid.
11
Ibid.
12
Ibid.
13
Ibid.
14
Ibid.
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Autor konštatuje, že taký je duchovný zmysel Slova, ktorému za základ slúži prirodzený
zmysel. Talis est sensus spiritualis Verbi, cui sensus naturalis, qui est sensus litterae, inservit
pro basi.15
Preþo Swedenborga zaujalo práve toto dielo? Z jeho spisov vyplýva hlboký záujem o
vnútorný zmysel jazyka. Fascinuje ho obraznosĢ, pokladá ju za dôležitý jav, bez uvedomenia
ktorého nie je možné správne pochopiĢ podstatu slova. Pri interpretácii diela uplatĖuje svoj
neobyþajný talent vniknúĢ do nadpozemských tajomstiev a právd, ktoré presahujú Đudské
chápanie. Priam magicky sa zmocĖuje imanentného zmyslu diela. Jeho explikácia pôsobí
nepredvídane, prekvapujúco, avšak nemožno jej nepriznaĢ istú racionalitu.
Svoje názory na chápanie vnútorného zmyslu slova vyslovil aj v osobitnom traktáte
Slovo a jeho duchovný alebo vnútorný význam.16 Zo spisu vyplýva, že þlovek nie je schopný
inak chápaĢ uvedené riadky ako doslovne. Avšak v spirituálnej sfére anjelov sa každý detail
chápe duchovne, pretože je rozhodujúci vnútorný, duchovný význam Slova a takto ho vnímajú
aj anjeli. V duchu kresĢanskej filozofie tvrdí, že Đudský rozum musí byĢ osvietený Bohom, ak
má byĢ schopný pochopiĢ Božské a duchovné veci. Preto Slovo chápu len osvietení. Oni majú
schopnosĢ vidieĢ v Slove pravdu, avšak nie je to tak s tými, ktorí vedú sami seba. Pán vedie
Đudí milujúcich pravdu a žijúcich podĐa Božských právd.
Slovo sa podĐa Swedenborga dá pochopiĢ len náukou zo Slova, lebo Slovo bez náuky
je nezrozumiteĐné. ZdôrazĖuje, že aj náuka cirkvi musí byĢ založená na Slove. Avšak je
nepochybné, že pravá náuka cirkvi je náukou aktívnej úþinnej lásky a viery. Cirkev nie je
tvorená náukou viery, ale životom viery, ktorým je úþinná láska. V spise okrem iného
poukazuje na to, akú váhu má vzhĐadom na chápanie javov súvzĢažnosĢ. Bez jej poznania
nikto nemôže vedieĢ, þo je duchovný alebo vnútorný zmysel Slova. Celý prírodný svet ako
celok i každá jednotlivosĢ sú v súvzĢažnostiach s duchovnými skutoþnosĢami. Slovo vo
vnútornom zmysle obsahuje veĐa vecí, ktoré presahujú Đudské chápanie.
Swedenborgove názory sa uplatĖujú aj pri interpretácii spisu De Nova Hierosolyma et
ejus Doctrina coelesti. Swedenborg svojimi filozoficko-teologickými náhĐadmi dokázal, že je
autorom s jedineþným netradiþným myslením. Útla kniha odhaĐuje nový spôsob vnímania
duchovnej reality. Okrem úvodnej þasti o meste Jeruzaleme sa autor zaoberá aj vnútornou
štruktúrou þloveka, predovšetkým podstatou dobra a pravdy.
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SWEDENBORG, Emanuel: Slovo a jeho duchovní neboli vnitĜní smysl. In: Styk duše s tČlem. O bílém koni
v Apokalypse. PĜeložili Martin Krejza a Lenka Máchová. Ostrava: Vydané vlastným nákladom za podpory
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Hovorí, že všetko vo vesmíre, þo je stvorené podĐa Božského poriadku, sa vzĢahuje
k dobru a pravde. Omnia, quae sunt secundum Divinum ordinem, se referunt ad bonum et
verum; nihil datur in caelo, et nihil in mundo, quod non ad duo illa se refert... 17 Prezentuje, že
spojenie dobra a pravdy sa podobá manželstvu. Je zrejmé, že dobro miluje pravdu a naopak,
pravda miluje dobro. Quia conjunctio boni et veri est instar conjugii, patet quod bonum verum,
et vicissim verum bonum...18
Spojenie zla a nepravdy sa nazýva pekelným manželstvom. Conjunctio male et falsi
vocatur conjugium infernale.19 V celej knihe dominuje láska k Bohu a k blížnemu. Zaujímavý
je jeho výklad pojmu „blížny“. Je ním nielen þlovek ako jednotlivec, ale aj þlovek v množnom
þísle, lebo blížnym je tiež každá menšia a väþšia spoloþnosĢ, vlasĢ, cirkev, kráĐovstvo Pána
a nadovšetko sám Pán. Tí všetci sú blížnymi a má sa im preukazovaĢ dobro. Verum non modo
homo in singulari est proximus, sed etiam homo in plurali; est namque societas minor et
major, est ecclesia, est regnum Domini, et super omnes Ipse Dominus: hi sunt proximus quibus
beneficiandum est ex amore.20
ZdôrazĖuje, že láska je naším vlastným životom. Z toho vyplýva, že aká je naša láska,
taký je náš život a celý þlovek. Ipsa vita hominis est ejus amor, et qualis est amor, talis est vita,
immo talis est totus homo.21 ýo nadovšetko milujeme, to pokladáme za svoj životný cieĐ.
Homo pro fine habet id quod super omnia amat.22 Dve lásky, z ktorých pochádza všetko dobré
a pravdivé, sú láska k Pánovi a láska k druhým Đućom. Dve lásky, z ktorých pochádza všetko
zlé a nepravdivé, sú sebectvo a láska k hmotnému svetu. Bini amores ex quibus omnia bona et
vera, sunt amor in Dominum et amor erga proximum: ac bini amores ex quibus omnia mala et
falsa, sunt amor sui et amor mundi.23
V ćalšej þasti diela sa autor venuje duchovnému životu a vývoju þloveka, jeho viere,
zbožnosti a svedomiu. Vyslovuje závažné posolstvo ohĐadom slobody, o ktorej vzniklo na
filozofickom aj teologickom poli mnoho dišpút. Tvrdí, že všetko slobodné je vecou lásky, lebo
þo þlovek miluje, to robí slobodne. Omne liberum est amoris, nam quod homo amat hoc libere
facit.24 KonaĢ zlo zo slobody sa javí ako sloboda, je však otroctvom, lebo táto sloboda
pochádza z lásky k sebe a k svetu. Tieto formy lásky pochádzajú z pekla. Facere ex liberum
17

SWEDENBORG, Emanuel: De Nova Hierosolyma et ejus Doctrina Coelesti ex auditis e coelo. Londini 1758,
n. 11, s. 6. Internet Archive denovahierosolym00sweduoft. Open library OL23293560M.
Ibid., n. 15, s. 7.
19
Ibid., n. 17, s. 7.
20
Ibid., n. 91, s. 45.
21
Ibid., n. 54, s. 35.
22
Ibid., n. 56, s. 36.
23
Ibid., n. 59, s. 36.
24
Ibid., n. 141, s. 66.
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malum apparet ut liberum, sed est servum, quia id liberum est ex amore sui et ex amore mundi,
et hi amores sunt ex inferno.25 Sloboda konaĢ dobro a sloboda konaĢ zlo sa zvonka javí ako to
isté, a predsa sú veĐmi rozdielne a od seba veĐmi vzdialené, podobne ako nebo a peklo.
Skutoþná sloboda konaĢ dobro pochádza z neba, a nazýva sa nebeskou slobodou, avšak
sloboda konaĢ zlo je pekelná sloboda. Liberum faciendi bonum, et liberum faciendi malum,
inter se differunt ac distant, quamvis in externa specie similia apparent, quantum caelum et
infernum; est quoque liberum faciendi bonum ex caelo et vocatur liberum caeleste; at liberum
faciendi malum est ex inferno, et vocatur liberum infernale.26
Swedenborg nezabúda ani na kresĢanské obrady a život po smrti, predovšetkým na
vzkriesenie zo smrti: Hovorí, že náš život po smrti je taký, aká bola naša láska a z nej
vychádzajúca viera. Aká bola naša láska a viera v priebehu nášho života, taký život budeme žiĢ
naveky. Vita hominis post mortem est vita amoris et vita fidei ejus; inde qualis ei amor fuerat
et qualis fides, cum vixit in mundo talis ei vita manet in aeternum.27 Aj keć napísal o nebi
a pekle samostatné dielo, ani v tomto spise sa nevyhýba tejto téme a odovzdáva Đućom
závažné posolstvo: MilovaĢ Pána a druhých Đudí tvorí nebo. Amor in Dominum et amor erga
proximum faciunt caelum.28 Nebo je v našom vnútornom ja, v túžbach a v myšlienkach, ktoré
máme z lásky a viery. Caelum apud hominem est in interno ejus, ita in velle et cogitare ex
amore et fide...29 Všetko, þo milujeme a þomu veríme, vychádza buć z neba alebo z pekla.
Quicquid enim homo amat et quicquid credit, vel e caelo est vel ex inferno est.30 Náš život sa
po smrti nemôže zmeniĢ, zostáva taký, aký bol pred smrĢou. Vita hominis non mutari potest
post mortem; manet qualis fuerat.31
V poslednej þasti autor analyzuje kresĢanské náboženstvo, poukazuje na relevantnosĢ
poznania Biblie, zmieĖuje sa o podstate Boha. Dielo uzatvára kapitola o správe vecí
náboženských a verejných. Swedenborg o cirkvi hovorí: Náuka o úþinnej láske je láskou života
všetkých cirkví a z mnohých cirkví urobila jedinú, pretože za Đudí cirkvi sa pokladali všetci,
ktorí žili v dobre úþinnej lásky a nazývali sa bratmi.32 Cirkev je tam, kde je Pán uznávaný
a kde je Slovo, lebo podstatnými vecami cirkvi sú láska k Pánovi a viera v Pána, a to od Pána.
Slovo uþí, ako má þlovek žiĢ, aby od Pána prijímal lásku a vieru. Ecclesia dicitur, ubi Dominus
agnoscitur et ubi Verbum est; nam essentialia ecclesiae sunt amor et fides in Dominum
25
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a Domino, et Verbum docet quomodo homo victurus est ut amorem et fidem recipiat
a Domino.33 Avšak samotná náuka netvorí cirkev þloveka, ale tvorí ju život podĐa náuky. Teda
cirkev nie je formovaná len vierou, ale životom viery, ktorým je úþinná láska. Ut ecclesia sit,
erit doctrina ex Verbo, quoniam absque doctrina non intelligitur Verbum ast sola doctrina non
facit ecclesiam apud hominem, sed vita fidei quae est charitas.34 Tí, ktorí žijú mimo cirkvi
a uznávajú jediného Boha podĐa spôsobu svojho náboženstva úþinnej lásky k blížnemu, sú
v spojení s tými, ktorí sú v cirkvi, lebo nikto, kto verí v Boha a dobre žije, nebude zatratený.
Illi qui extra ecclesiam sunt, et agnoscunt unum Deum, et secundum religiosum suum in
quadam charitate erga proximum vivunt, in communione sunt cum illis qui ab ecclesia;
quoniam nemo, qui credit in Deum et bene vivit, damnatur.35
Struþné grandiózne dielo bohaté na duchovné odkazy ponúka mnoho filozofickoteologických podnetov na diskusiu. Nie je zanedbateĐný fakt, že žiadna zo Swedenborgových
kníh nebola doteraz preložená do slovenþiny. Výskum latinského jazyka v diele by si zaslúžil
osobitnú pozornosĢ, pretože spis môže poslúžiĢ aj ako dôležitý jazykový prameĖ na poznanie
latinþiny obdobia osvietenstva.
Ako autor je Swedenborg výnimoþný, nie je možné ho zaradiĢ k žiadnej z tradiþných
škôl kresĢanského myslenia. Práve preto sa poþas svojho života potýkal s nepriazĖou
niektorých cirkevných hodnostárov. Bol obvinený z kacírstva, jeho knihy sa nesmeli þítaĢ, no
napriek tomu znaþná þasĢ kĖazov, laikov aj klerikov otvorene podporovala jeho názory
a študovala princípy jeho teológie. Swedenborg nezaložil žiadnu sektu alebo cirkev. Až po jeho
smrti r. 1796 vznikla spoloþnosĢ Fide et charitate, ktorá existuje dodnes.
Summary
Emanuel Swedenborg and His Work De Nova Hierosolyma et ejus Doctrina Coelesti
This article deals with Emanuel Swedenborg, a Swedish scientist, inventor, philosopher,
theologian and mystic, who lived and worked in the Age of Enlightenment. He has attracted
our attention as he used the Latin language in his works. His brief study De Nova Hierosolyma
et Ejus Doctrina Coelesti (New Jerusalem and Its Heavenly Doctrine) serves as an introduction
to his further, more extensive treatises. The writer´s remarkable and original conception of this
metaphoric work reflects his extraordinary level of spirituality and genius in his attitude to the
grasping of the inner meaning of word. Swedenborg´s writings have not been translated into
33
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Slovak yet. Such translations would indisputably provide additional opportunities for novel
studies both in philosophy and in the Latin language of the 18th century.
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Motivicko-kompoziþné postupy v ekloge Jána Bocatia Celadon
Jana BALEGOVÁ
(Košice)
Ekloga Celadon (Bardejov 1594)1 je tlaþenou básnickou prvotinou Jána Bocatia. Napísal ju
ako 24-roþný pri príležitosti svojej svadby (1594) s Alžbetou Belsiovou a tematicky reflektuje
tzv. 15-roþnú vojnu s Turkami, ktorá vypukla v predchádzajúcom roku. PodĐa podtitulu ide o
výraz vćaky Bocatiovho nedávno zosnulého svokra Jána Belsia cisárovi Rudolfovi II. za to,
že zaþal vojnu s Turkami, spojený s prianím ćalších úspechov. Pozostáva zo 171 daktylských
hexametrov. Motivicko-kompoziþné postupy básne odrážajú tak jej tému – turecké ohrozenie
v atmosfére aktuálne prebiehajúcej vojny, ako aj jej panegyrický charakter vo vzĢahu
k Rudolfovi II. Vystavaná je na kontraste protichodných postojov v situácii nového
vojenského konfliktu s Turkami, ktoré reprezentujú na jednej strane pochybnosti a obavy,
na strane druhej nádej, že po desaĢroþiach osmanskej okupácie môže dôjsĢ k pozitívnemu
obratu. Tento kontrast pritom môže byĢ jednak odrazom rozporuplných nálad spoloþnosti,
jednak neistoty jednotlivca. Na jeho vyjadrenie si Bocatius zvolil formu eklogy, ktorá mu
umožĖovala v dialogickej forme prezentovaĢ túto protikladnosĢ prostredníctvom rozdielneho
postoja úþastníkov rozhovoru a súþasne cez topos proroctva zlatého veku priniesĢ víziu
porážky moslimov spojenú s oslavou cisára Rudolfa II.
V tejto súvislosti je potrebné zmieniĢ sa o žánrovom ponímaní eklogy tak, ako ho
humanizmus prijal nielen priamym štúdiom hlavného vzoru bukolickej poézie, Vergilia, ale
i jeho neskoroantických komentátorov. Neskoroantickí gramatici okrem iného ovplyvnili
poetiku nasledujúcich storoþí i z Platóna2 vychádzajúcim rozdelením básnických druhov na tri
typy (characteres, genera). Servius vo svojom komentári k Bukolikám a Georgikám rozlišuje

1

BOCATIUS, Joannes: Ecloga, qua Ioannes Belsius Epper<iensis> Divi Ferdinandi, olim in legatione ad
Solymannum Turc<arum> Imperatorem, a secretis, statum Ungariae iam per Dei clementiam felicem celebrans,
pro nobilitate sibi data, et, ut vocant, provisione, annis ab hinc plurimis, gratias agit et perstringit laudes
Rodolphi II. Augustiss<imi> nostri Imper<atoris>, quod hosti Christianitatis, Turcae, iam bellum inferat, cum
gratulatione pro rebus omnibus prospere gerendis. Generosis et egregiis dominis, d<omi>n<o> Georgio
Hofmanno, d<omi>n<o> Nicolao Orlai, d<omi>n<o> Francisco Kopaczy, Sac<rae> Caes<areae>
Regiaeque M<aiesta>tis consiliariis et Camerae Scepusiensis praesidibus caeterisque eius officiariis dedicata
et scripta a Ioanne Bocatio, scholae Epperiensis rectore, cum eos ad nuptias suas, cum eiusdem Ioannis Belsii,
hoc 1594 anno pie defuncti, relicta filia Elisabetha, 21. die Iunii, celebrandas invitaret. Bartphae <1594>.
Kritická edícia: Bocatius, Joannes: Celadon – Ecloga nomine mei Soceri Ioannis Belsii nuper pie defuncti,
scripta ad Caesarem Rudolphum II. In: Opera quae exstant omnia poetica, I. Edidit F. Csonka. Budapest:
Akadémiai Kiadó 1990, s. 49 – 54.
2
Respublica, 392A – 394E.
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typ, v ktorom rozpráva len básnik, a zaraćuje k nemu tri knihy Vergiliových Georgík.3
Druhým typom je typ dramatický, kde básnik nerozpráva, a patria k nemu komédie a tragédie.
Ako príklad tretieho, zmiešaného typu uvádza Eneidu. Všetky tieto tri typy podĐa neho
obsahujú Bukoliky, priþom príkladom prvého typu je IV. ekloga, príkladom zmiešaného X.
ekloga a dramatického I. a III.ekloga.4 U Diomeda (Ars grammatica; 4. stor.) je rozdelenie
podrobnejšie, každý z troch hlavných básnických druhov – dramatický (activum vel
imitativum – dramaticon vel mimeticon), výkladový (enarrativum – exegeticon vel
apangelticon) a spoloþný (commune – koinon vel mikton) – má ćalšie poddruhy. Na základe
spomenutého kritéria zaradil Diomedes þisto dialogickú 1. a 9. Vergiliovu eklogu (spolu
s tragédiou a komédiou) k dramatickému druhu.5

Ako konštatuje E. R. Curtius, ostatné

eklogy teda logicky patria do spoloþného (zmiešaného druhu).6 Podobné formulácie sú aj v
„Probovom“ komentári.7 Básne sa delia rovnako na typ dramatický (dramaticon), v ktorom
hovoria len postavy; výkladový (diegematicon), v ktorom hovorí len básnik; zmiešaný
(micton), v ktorom hovorí básnik i postavy. Príkladom dramatického je I. ekloga,
výkladového IV. ekloga, zmiešaného VI. ekloga.8 Táto teória bola pomerne rozšírená
a v rôznych verziách sa objavuje u viacerých neskoroantických rímskych i gréckych (v
súvislosti s Theokritom) gramatikov a komentátorov.9 Z hĐadiska delenia najvýznamnejšieho
Vergiliovho komentátora Servia, ale i Proba teda Bocatiova ekloga ako dialóg postáv patrí
k dramatickému typu, ktorý však v tomto prípade vznikol kombináciou pôvodne dvoch typov
Vergiliovej eklogy – dramatického a výkladového. Tvorí ju úvodný, do idylickej prírodnej
3

Závereþná odboþka IV. knihy (o chove vþiel) obsahuje v priamej reþi prerozprávaný mytologický príbeh
o Aristaeovi.
4
novimus autem tres characteres hos esse dicendi: unum, in quo tantum poeta loquitur, ut est in tribus libris
georgicorum; alium dramaticum, in quo nusquam poeta loquitur, ut est in comoediis et tragoediis; tertium,
mixtum, ut est in Aeneide: nam et poeta illic et introductae personae loquuntur. hos autem omnes characteres in
bucolico esse convenit carmine, sicut liber etiam iste demonstrat. nam habet in quo tantum poeta loquitur, ut
<IV 1> Sicelides Musae, paulo maiora canamus; habet mixtum, ut <X 1> extremum hunc, Arethusa, mihi
concede laborem – nam etiam Gallum illic inducit loquentem –; habet dramaticum, ut in prima ecloga, item in
hac [= III.], quam miro ordine, ex rebus communibus veniente, composuit... Por.: Servii grammatici qvi fervntur
in Vergilii Bucolica et Georgica commentarii. III, 1. Ed. Georgius Thilo. Lipsiae: Teubner 1887, s. 29 – 30.
5
Por. KEIL, Heinrich: Grammatici Latini. Vol. I, Lipsiae: Teubner 1857, s. 482.
6
CURTIUS, Ernst Robert: Evropská literatura a latinský stĜedovČk. Praha: Triáda 1998, s. 475– 476.
7
Probov komentár k Bukolikám a Georgikám známy ako Vita Probi v skutoþnosti nie je dielom Marca Valeria
Proba (1. stor.). Ide o konglomerát rôznych komentárov pochádzajúci z 5.-6. stor. Por. ZIOLKOWSKI, Jan M. –
PUTNAM, Michael C. J. (eds.): The Virgilian tradition. The first fifteen hundred years. New Haven and
London: Yale University Press 2008, s. 225.
8
Omne carmen in tres characteres dividitur: dramaticon, in quo personae tantummodo loquuntur;
diegematicon, in quo solus poeta; micton, ubi promiscue et poeta et persona. Omnium specierum eclogas in
Bucolicis posuit. Dramatici erit prima <E. I, 1>: Tityre, tu patulae; diegematici erit <E. IV, 1>: Sicelides
Musae, paulo maiora canamus, mixti <E. VI, 1>: Prima Syracusio dignata est ludere versu. Por.: Probi qui
dicitur in Vergilii Bucolica et Georgica commentarius. In: Servii grammatici qvi fervntur in Vergilii carmina
commentarii. III, 2. Eds. Georgius Thilo – Hermannus Hagen. Lipsiae: Teubner 1902, s. 329.
9
Podrobný prehĐad podáva KAYSER, Joannes: De veterum arte poetica questiones selectae. Lipsiae: Typis
Roberti Noske Bornensis 1906.
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scenérie zasadený epický dialogický vstup a rozsiahla monologická, panegyricky ladená þasĢ
s rozvinutým motívom proroctva podĐa vzoru Vergiliovej IV. eklogy. Ako dialogický celok je
inšpirovaná Vergiliovou I. eklogou.
S ohĐadom na Bocatiovu konfesionálnu príslušnosĢ (protestant) a jeho vzĢah
k Wittenbergskej univerzite10 je potrebné prihliadaĢ aj na argumentáciu Filipa Melanchthona,
ktorý jednotlivé Vergiliove eklogy priradil k trom reþníckym druhom, priþom práve I. a IV.
ekloga je u neho zaradená k oslavnému druhu (genus demonstrativum).11
Bocatiova ekloga je napísaná v ego-forme a úþastníkmi dialógu sú Celadon a Ján
Belsius (ego), priþom prvý z nich reprezentuje neistotu a obavy, druhý je nositeĐom nádeje
a optimistických oþakávaní. Tieto kontrastné postavy pripomínajú podobne kontrastné
charaktery Meliboea a Tityra z Vergiliovej I. eklogy, ktoré sú do urþitej miery ich
predobrazom: Meliboeus pre Celadonta svojím roztrpþením z konfiškácie svojho majetku
a núteného odchodu z rodiska, Tityrus pre Belsia svojím optimistickým naladením a
vćaþnosĢou cisárovi za udelenie slobody spojenou s prejavmi božskej úcty. Kým u Vergilia
sú kontrastné nálady postáv reakciou na daný stav, ktorý je pri každej z nich odlišný,
u Bocatia vyplývajú z rozdielneho vnímania tej istej reality. Z celkového poþtu daktylských
hexametrov predstavuje dialogická þasĢ len prvých 33 veršov, vrátane prvých šiestich veršov
Belsiovho monológu, ktoré ešte možno chápaĢ ako súþasĢ priamej komunikácie. Poþnúc 34.
veršom sa charakter a dynamika básne mení, Celadon sa už, ani nepriamo, neobjavuje, epická
zložka ustupuje do úzadia a prevahu nadobúda Belsiova (= autorova) vizionárska predpoveć
zmeny pomerov a oslava Rudolfa II. Kećže obavy sú prezentované len prostredníctvom
Celadonta, takáto kompoziþná asymetria signalizuje, na ktorú z postáv a ktorý z protikladných
postojov kladie autor väþší dôraz. Monologická þasĢ súþasne pôsobí veĐmi konzistentne
a obstála by aj ako samostatná báseĖ bez dialogického úvodu. Tieto skutoþnosti naznaþujú
urþitý

vplyv

Melanchthonovej

argumentácie,

podĐa

ktorej

Vergilius

v I.

ekloge

prostredníctvom Tityra chváli Augustovo beneficium a postava Meliboea bola pridaná, aby
bola báseĖ ozdobená a obohatená porovnaním. Ak by bola postava Meliboea z básne
odstránená, Tityrova reþ by sa stala súvislým rozprávaním.12 Podobnú funkciu ako Meliboeus
u Vergilia plní i postava Celadonta v Bocatiovej básni.
10

V roku 1596 získal vo Wittenbergu hodnosĢ magistra slobodných umení.
Genus demonstrativum (oslavný) – I., IV., sþasti V., VI., IX., X. ekloga; genus deliberativum (politický) – II.,
sþasti V. ekloga; genus iudicale (súdny) – III., VII. Por. MELANCHTHON, Philippus: In Virgilii Bucolica
argumenta seu dispositiones rhetoricae. In: Opera quae supersunt omnia. In: Corpus reformatorum XIX. Ed.:
H. E. Bindseil. Brunsvigae: Schwetschke et filius 1853, s. 308, 314, 319, 323, 326, 331, 336, 343, 346.
12
Hic Augusti beneficium praedicat poeta. Imitatur carmen genus demonstrativum. Nam ordine recensetur
factum a Tityro, qui Virgilium repraesentat. Meliboei persona adiecta est, ut contentione ornaretur et
11

17

Vergilius ako hlavný vzor pre humanistickú bukolickú poéziu je v básni prítomný tak
prostredníctvom formy, ako aj topiky, motívov a poþetných similia v podobe lexikálnych
výpožiþiek a parafráz, pri ktorých Bocatius þerpal nielen z jeho Bukolík, ale i Georgík a
Aeneidy. Vergiliovské bukolické konštanty sú však v humanistickej bukolickej poézii
v súvislosti

s recepciou

a aktualizované.

13

a zobrazením

novej

reality

zodpovedajúco

modifikované

Prostredie, v ktorom prebieha úvodný dialóg Bocatiovej eklogy, nie je

pastierske a z hĐadiska dramatickej výstavby kĐúþový motív tejto þasti spolu s
reminiscenciami na Georgiky naznaþujú, že úvodná pasáž básne je sþasti echom na
„roĐnícky“ typ eklogy.
Miešanie pastierskeho a roĐníckeho sveta je latentne prítomné aj u Vergilia14 a celkom jasne
sa s takýmto typom eklogy možno stretnúĢ u jeho nasledovníka, Calpurnia Sicula, ktorého V.
ekloga je oznaþovaná ako „druh georgík v bukolickej forme“.15
V období vrcholného humanizmu je príkladom využitia motívov zo života roĐníkov
v bukolickej poézii slávny taliansky humanista Baptista Mantuanus (Battista Mantovano,
1447 – 1516).16 VzhĐadom na to, že Calpurnius v tejto fáze humanizmu nebol bežne þítaným
autorom, zaslúži si osobitnú pozornosĢ taliansky humanistický básnik Fausto Andrelini (1462
– 1518), ktorý jednak svoju V. eklogu napísal podĐa vzoru Calpurniovej V. eklogy, jednak
obsahuje 33 reminiscencií na Vergiliove Georgiky. Z nemeckých humanistov boli autormi
tohto typu eklogy Joachim Camerarius (1500 – 1574) a Johannes Fabricius (1527 – 1566).17
Andreliniho blízkym priateĐom bol Erazmus Rotterdamský, ktorý jeho eklogy18, ako aj
„Anály“ francúzskeho humanistu Roberta Gaguina (1433 – 1501)19 poctil básĖou In Annales
Gaguini et Eglogas Faustinas, eiusdem carmen ruri scriptum et autumno zloženou
v alkmanských veršoch.20 Bocatiov úvodný motív obdivu k malebnej scenérii vidieckej
amplificaretur carmen. ... Si eximas Meliboei personam, sermo Tityri perpetua quaedam narratio fuerit... Por.
MELANCHTHON: c. d., s. 310.
13
Por. STRACKE, Margarethe: Klassische Formen und neue Wirklichkeit. Die lateinische Ekloge des
Humanismus. In: Romania occidentalis. Band 2. Gerbrunn bei Würzburg: Wissenschaftlicher Verlag A.
Lehmann 1981, s. 123.
14
STRACKE: c. d., s. 142.
15
Por. GRANT, Leonard W.: Later Neo-Latin Pastoral: II. In: Studies in Philology, XIV, 4, Chapel Hill:
University of North Carolina Press 1957, s. 493 – 494.
16
Por. STRACKE: c. d., s. 142.
17
GRANT, Later Neo-Latin Pastoral: II., s. 494 – 496.
18
Por. The eclogues of Faustus Andrelinus and Ioannes Arnolletus. W. P. Mustard (ed.). Baltimore: The Johns
Hopkins Press 1918. Eklogy boli prvý raz publikované okolo roku 1496 (Paríž).
19
Anály v názve básne sú Gaguinovo dielo De origine et gestis Francorum compendium (Paríž 1495): Por.
Collected Works of Erasmus 1993, s. XXI, 456.
20
Por. ROTTERODAMUS, Erasmus Desiderius: Epigrammata. Basileae: Ioannes Frobenius 1518, s. 301-304.
BáseĖ vznikala v období jesene 1495 až januára 1496. Por. Collected Works of Erasmus. Vol. 85. Poems. Vol.
Notes to Poems. H. Vredeveld (ed.), C.H. Miller (transl.). Toronto – Buffalo – London: University of Toronto
Press 1993, s. 42.
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prírody a stretnutia v nej pripomína úvodných 13 veršov práve tejto Erazmovej básne,
obsahujúcej v prvom verši i podobnú lexikálnu výpožiþku z Vergiliovej V. eklogy, akú použil
Bocatius. Touto cestou sa s veĐkou pravdepodobnosĢou dostala do Bocatiovej básne i
lexikálna výpožiþka z Faustovej XI. eklogy. Ćalšiu inšpiráciu pre úvodné verše Bocatius, ako
sa zdá, našiel i v Polizianovej (1454 – 1494) básni Rusticus (Angeli Politiani silva cui titulus
Rusticus poetae Hesiodi Vergilique Georgicon enarratione pronuntiata21), prípadne aj
v „rybárskych“ eklogách Jacopa Sannazara (1458 – 1530), ktorý je významný i tým, že svojej
vo III. ekloge uviedol postavu s menom Celadon22 do bukolickej poézie:
Nuper ego virides lustrans, de more, recessus,

23

Dona Dei campo, varios mirabar honores:
24

Et laetas segetes

et multo flore superbam

Tellurem, humani generis rerumque parentem.
5

Interea tectos per agros dum lumina volvo,
Ecce mihi Celadon venit obvius, inter aristas
Mixtus, in obliquo solus per devia gressu,
25

Non procul irriguas lente spatiatus ad undas.
Aspicio primus dictaque salute vicissim,
10

Quaero, quid ad fluvios et amictas gramine ripas

26

Solus eat? quid agat? tacito quid pectore vertat?
Nam defixus humi vultus oculosque tenebat.
(B.) Nedávno na svieže zeleĖou zákutia zo zvyku hĐadiac,
žasol som nad darmi Božími nivám, nad pôvabom pestrým:
nad lánmi úrodnými a na množstvo kveteny hrdou
zemou, Đudského rodu i všetkého navôkol matkou.
5

Nuž teda zatiaĐ þo pohĐadom po poliach zakrytých blúdim,
ajhĐa tu Celadon pomedzi klasy mi oproti kráþa,
vmiešaný medzi ne, v samote krížom cez ústrania idúc

21

BáseĖ je úvodom k þítaniu Hesiodovho diela Práce a dni a Vergiliových Georgík. Prvý raz bola zverejnená
v roku 1483, v Nemecku bola prvý raz vydaná v r. 1510 v Münsteri. Por. POLIZIANO, Angelo: Silvae. Ed. and
transl. Charles Fantazzi. Cambridge, Mass.: Harvard University Press 2004, XII, XIV, XIX.
22
Pôvodne majú meno Celadon tri postavy Ovidiových Metamorfóz. K tomu pozri BALEGOVÁ, Jana:
NiekoĐko poznámok k motivácii výberu úþastníkov dialógu v ekloge Jána Bocatia Celadon. In: Sambucus,
Supplementum III – Decus Sapientiae. ď. Buzássyová – E. Juríková – N. Sipekiová (edd.). Trnava: Filozofická
fakulta TU 2011, s. 130 – 138.
23
Por.Verg. Buc. V, 13: Immo haec, in viridi nuper quae cortice fagi...
24
Por. Verg. Georg. I, 1: Quid faciat laetas segetes...
25
Por. Boiardo, Ecl. VII, 20: me petit et solis mecum spatiatur in arvis. In: Le poesie volgari e latine di Matteo
Maria Boiardo. Ed. Angelo Solerti. Bologna: Romagnoli-dall’Acqua 1894, s. 434; Andrelini, Ecl. XI, 2: tu
tamen irrigua meditans spatiaris in herba.
26
Por.Verg. Georg. III, 144: flumina, muscus ubi et viridissima gramine ripa...
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obćaleþ prameĖov, vlahu þo dávajú, pokojnou chôdzou.
Zazriem ho prvý, my pozdrav si navzájom dáme a potom
10

vyzvedám, preþo on k riekam a trávami pokrytým brehom
sám iba mieri? ýo robí? ýo sa tak bezducho hýbe?
S pohĐadom sklopeným totiž do zeme uprene hĐadel.
[Bocatius, Celadon]
27

Nuper quum viridis nemoroso in margine ripae,
irrigua spatiarer in herba,
errabam tacitae per amica silentia sylvae,
dulci tactus corda furore.
5

Iam nemora et fontes, iam rustica vita placebat
turbam et fumida tecta peroso.
Cumque Marone meo gelidis in vallibus Hemi
sisti terque quaterque precabar,
quum subito affulgens Venerique simillima pulchrae

10

obvia fit tua, Fauste, Thalia.
Protinus illa oculis est eminus agnita nostri,
comi arrisit molliter ore.
Ut coram stetit, ecquid agit meus, occupo, Faustus?
Keć som sa nedávno zeleĖou po kraji tienistom brehu
prechádzal vo vlahou napitej tráve,
len tak sa túlal v Đúbeznom tichu mĎkveho lesa,
srdce mi dojalo nadšenie slastné.

5

Milé mi boli hneć s prameĖmi háje, hneć vidiecky život,
zanevrúc na ruch, pach dymový v domoch.
V chladných údoliach pohoria Hémus som s Maronom svojím

28

trikrát i štyrikrát postáĢ si túžil,
keć zrazu so žiarou veĐmi podobnú Venuši krásnej
10

v ceste mám, Faustus môj, Táliu tvoju.
Z diaĐky som svojím zrakom ju spoznal a ona sa ihneć
príjemne usmiala s láskavou tvárou.
„ýo robí Faustus môj?“, ozvem sa prvý, keć predo mnou stála.
29

[Erazmus, In Annales Gaguini et Eglogas Faustinas...]
Ruris opes saturi gnavoque agitanda colono
27

Por. Andrelini, Ecl. V, 2: Sederunt viridi fluvialis margine ripae.
Haemus – pohorie na východe Balkánskeho poloostrova (pôv. severná Trácia). Por. Verg. Georg. II, 488-489:
o qui me gelidis convallibus Haemi /sistat...
29
Por. ROTTERODAMUS, Erasmus Desiderius: Epigrammata. Basileae: Ioannes Frobenius 1518, s. 301-302.
28
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munera et omniferae sacrum telluris honorem
ludere septena gestit mea fistula canna.
Fistula Mantoae quam nuper margine ripae
5

ipse renitendi dum dat mihi Tityrus ore:
Úrodou bohatý vidiek a práce, þo vykonaĢ musí
snaživý roĐník, i posvätný pôvab zeme, þo všetko
prináša, ospievaĢ chce moja píšĢala zo siedmich trstín,
píšĢala, ktorú keć nedávno v Mantove na kraji brehu

5

Tityrus sám mi s radostným úsmevom na tvári dával:
[Politianus, Rusticus]

1

30

Mirabar, vicina, Mycon, per litora nuper
dum vagor...
HĐadel som s úžasom, po blízkom brehu nedávno, Mykon,
kým som sa túlal...
31

[Sannazaro, Ecloga I.]
3

suadet amor carae primos telluris honores
dicere: caerulae magni Crateris alumnae,
telluris primos carae dicamus honores.
láska nám radí hneć prvé pôvaby milenej zeme
ospievaĢ: Neapolského zálivu blankytné vody,
milenej zeme hneć prvé pôvaby ospievaĢ poćme.
32

[Sannazaro, Ecloga IV.]

Príroda ako neodmysliteĐná motivická zložka bukolickej poézie nadobúda
v humanizme nový význam. V porovnaní s jej štylizovaným obrazom u Vergilia, kde je
výrazom univerzálnej bukolickej zladenosti, sa stáva reálnejším rámcom a súþasĢou
dramatického konfliktu.33 Aj napriek urþitej miere štylizácie je tento aspekt badateĐný
i z nasledujúcich Bocatiových veršov, keć prichádza hlavný motív dialogickej þasti eklogy –
obava

z tureckého

ohrozenia,

resp.

následkov

30

vojny

s Turkami.

V kontraste

Por. napr. POLITIANUS, Angelus: Silvae. Salmanticae: Andreas a Portonariis 1540, s. 35.
SANNAZARO, Jacopo: The piscatory eclogues. W. P. Mustard (ed.). Baltimore: The Johns Hopkins Press
1914, s. 57.
32
SANNAZARO: c. d., s. 68.
33
Por. STRACKE: c. d., s. 93, 104, 123.
31
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s predchádzajúcim idylickým obrazom vidieckej krajiny je vykreslený ako obava zo zmarenia
žatvy vyvolaná ohrozením samotných roĐníkov. Obraz zmarenej práce a núteného odchodu je
alúziou na Vergiliovu I. eklogu, priþom následky obþianskej vojny sú nahradené
potenciálnymi následkami vojny s Turkami. Bocatiov Celadon sa sužuje predstavou, že práca
roĐníka vyjde na zmar a turecký vojak ho vyženie z vlasti, podobne, ako sa Vergiliov
Meliboeus z I. eklogy trápi, že musí opustiĢ rodisko a svoje osiate polia, ktoré sa dostanú
do rúk „zloþinného vojaka“. Žatva však u Bocatia dostáva ćalší význam – namiesto žatvy
obilia hrozí žatva Đudí. Idylický opis letnej krajiny v období pred žatvou tak nadobúda
v dramatickej výstavbe básne významnú úlohu a dostáva sa do užšieho vzĢahu
s reflektovanou realitou – vojnovým stavom. Okrem toho je Bocatiov 18. verš parafrázou 348.
verša Vergiliovej I. knihy Georgík, kde v danej pasáži predstavujú ohrozenie žatvy prírodné
živly. U súvekého vzdelaného þitateĐa však odkaz na I. knihu Georgík môže evokovaĢ nielen
rady roĐníkom, ale i Vergiliovo roztrpþenie v závereþnej odboþke o vojnách (Verg. Georg. I,
506 – 514), ktoré tak dopĎĖa skĐúþený „meliboeovský“ charakter Celadonta:
Ille mihi contra reddit: quid et ipse vagaris
Non comiti monstrans humano culta labore
15

Quam stent arva suis mox frugibus apta secandis?
Tunc ego subiiciens: equidem hic ego saepe frequensque
Et flavam Cererem, coelestia munera miror.
Nescio sed falcem quis subiecturus aristis,

34

Grana domi teret et nostros quoque vertet in usus.
20

Messores alios metuo: vel corpora tradet
35

Mille neci caedes funesta: aut miles habebit

Haec Geticus tandem, patriisque fugabit ab oris
36

Nos, procul ad septem, sub sidera dura, triones.

On mi však otázku vracia: (C.) A preþo ty sám sa tu túlaš
bez druha, þo bys' mu ukázal z úsilia þloveka vzišlé
15

obilie, ako sa vypína þoskoro na žatvu súce?
(B.) Vtedy ja podotknem: aspoĖ tu chodievam þasto a hojne,
s obdivom hĐadiac na Cereru zlatú a nebeské dary.
(C.) Neviem však, þi bude toho, kto ku klasom priloží kosák,

34

Por.Verg. Georg. I, 348: ...neque ante / falcem maturis quisquam supponat aristis, quam...
Por. Verg. Buc. I, 70: impius haec tam culta novalia miles habebit.
Por. Verg. Buc. I, 3-4: nos patriae fines et dulcia fugimus arva. Nos patriam fugimus...; Verg. Buc. I, 64-66: At
nos hinc alii sitientis ibimus Afros, / pars Scythiam et rapidum cretae veniemus Oaxen / et penitus toto divisos
orbe Britannos.

35
36

22

doma z nich vymláti zrno a zmení ho v úžitky naše.
20

Z iných ja žencov obavu mám: buć Đudských tiel vydá
ticícku krvavé vraždenie smrti, buć vezme ich vojak
turecký, ktorý nás napokon vyženie z otcovských krajov
až kdesi ćaleko na sever pod hviezdy surové Vozov.

Celadontova replika ćalej pokraþuje využitím motívu vrtkavosti vojenského šĢastia.
V básni reflektujúcej dlhoroþnú osmanskú okupáciu a vojnu, prebiehajúcu väþšinou formou
obliehania miest a pevností, a skoncipovanej pod výrazným vplyvom Vergilia nie je
prekvapujúce, že má formu alúzie na trójsku vojnu, ktorá je tentoraz, opäĢ prostredníctvom
parafrázy, ohlasom na Aeneidu a úlohu porazených Trójanov tu zastupujú Uhri:
Ancipiti solet ire gradu Mars: brachia late
25

Quamvis pandat, et hic nostris arrideat armis.
37

Qua victis rediit semel in praecordia virtus

Quis ultro se tot castella, tot oppida dedunt.
Dvojseþným krokom Mars zvyþajne chodieva, široko paže
25

svoje hoc rozpína s úsmevom žiþiaci vojskám našim.
Takto sa chrabrosĢ po porážke do sĚdc raz vrátila Đućom,
ktorým sa pevností, mesteþiek toĐko bez odporu vzdáva.

Obe þasti, dialogickú, naplnenú Celadontovými obavami a optimistickú monologickú
premostil Bocatius motívom „bukolickej záhaĐky“ a „Đúbezného miesta“ (locus amoenus).38
Je jednak reminiscenciou na poslednú Tityrovu repliku v závere I. eklogy, jednak
prostredníctvom parafráz na podobné archetypálne bukolické motívy39 v V. a VII. ekloge.
VzhĐadom na zlomový charakter miesta na osi „obava – nádej“ tu motív zohráva úlohu
v dramatickom kontexte eklogy. Posedenie na pokojnom mieste v tieni stromu korešponduje
s tým, þo bude nasledovaĢ – Belsiovou snahou vniesĢ pokoj do duše utrápeného Celadonta:
Sic ego: sic Celadon non impiger ore profatur:

37

Por.Verg. Aen. II, 366: quondam etiam victis redit in praecordia virtus...
K tomu CURTIUS, Ernst Robert: Evropská literatura a latinský stĜedovČk. Praha: Triáda 1998, s. 210 – 222.
K „archetypálnemu obrazu“ bukolickej poézie lentus in umbra (pohodlne uložený v tieni) SMITH, Peter L.:
„Lentus in Umbra“: A Symbolic Pattern in Vergil's „Eclogues“. In: Phoenix, Vol. 19, No 4. (Winter 1965), s.
298 – 304.
38
39
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Quaeso potes mecum si quid cessare sub ista
30

40

Ilice, quae patula est vivoque sedilia musco
Praebet, in hac dulces umbra sedeamus amici:
Maior ego, mihi te nunc auscultare necesse est.

41

Efficiam melior tibi quo sententia surgat.
(B.) Ja na to (Celadon rázny tak rozprávaĢ vo zvyku nemá):
Prosím, ak môžeš si so mnou na chvíĐku oddýchnuĢ pod tým
s košatou korunou dubom, þo sedadlo na sviežom machu
dáva, posećme v tieni tom tak ako druhovia milí.
30

Starší som ako ty, musíš ma, Celadon, poslúchnuĢ zaraz.
Zariadim, aby ti veselšie myšlienky na myseĐ prišli.

Tityrova posledná, upokojujúca replika síce prináša skĐúþenému Meliboeovi možnosĢ
úĐavy na jednu noc, nie však optimistickú víziu do budúcnosti. VzhĐadom na enkomiastický
zámer svojej eklogy si teda Bocatius pre pokraþovanie Belsiovej repliky, tvoriacej zvyšok
básne zvolil ako východisko ćalší Vergiliov model – IV. eklogu. Politicko-enkomiastické
použitie eklogy, v náznakoch prítomné v tejto Vergiliovej ekloge, sa stalo tradíciou
Calpurniovou (1. stor.) oslavou Nerona.42 Pravdepodobne prvým humanistom, ktorý použil
eklogu ako médium pre chválospev, bol Basinio de’ Basini z Parmy43 (1425 – 1457).
K ćalším reprezentantom tohto typu eklogy patrili napríklad ferrarský dvorný básnik Matteo
Maria Boiardo (1440/1? – 1494),44 už spomínaný Fausto Andrelini45 a mnohí iní humanisti
talianskej alebo inej európskej proveniencie.46 Z nemeckých humanistov možno ako príklad
uviesĢ Euricia Corda47 (1486 – 1538), Eobana Hessa48 (1488 – 1540), Petra Lotichia49 (1528

40

Por. Verg. Buc. I, 79: Hic tamen hanc me cum poteras requiescere noctem..; Verg. Buc. VII, 10: et siquid
cessare potes, requiesce sub umbra.
41
Por. Verg. Buc. V, 4-6: Tu maior; tibi me est aecum parere, Menalca, / sive sub incertas zephyris motantibus
umbras, / sive antro potius succedimus.
42
STRACKE: c. d., s. 7, 12; CONTE, Gian Biagio: DČjiny Ĝímské literatury. Praha: KLP 2003, s. 392 – 393.
43
Autor dialogickej panegyrickej eklogy na nový pontifikát pápeža Mikuláša V. (1447), oþakávaný ako nový
zlatý vek. Dialóg prebieha medzi dvoma pastiermi, Neomantisom (autor), oslavujúcim nového pápeža,
a Philoenom. GRANT, New Forms of Neo-Latin Pastoral. In: Studies in the Renaissance. Vol. 4 (1957), s. 81 –
82.
44
V Boiardových štyroch eklogách s enkomiastickou tematikou sú oslavovaní Ercole a Sigismondo d'Este. Por.
STRACKE: c. d., s. 23 – 28; GRANT, New Forms of Neo-Latin Pastoral, s. 82 – 83; Le poesie volgari e latine
di Matteo Maria Boiardo. Ed. Angelo Solerti. Bologna: Romagnoli-dall’Acqua 1894, s. 409 – 449.
45
Andrelinoho IV. ekloga je panegyrikom na francúzskeho kráĐa Karola VIII. GRANT, New Forms of NeoLatin Pastoral, s. 83 – 84.
46
K tomu GRANT, Leonard: New Forms of Neo-Latin Pastora, s. 84 – 86.
47
Autor panegyrickej eklogy na hessenské kniežatá Wilhelma a Filipa a ćalšej na knieža Fridricha Saského.
GRANT, New Forms of Neo-Latin Pastoral, s. 86 – 87.
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– 1560) a ćalších.50 Humanisti, vychádzajúc zo Serviovho komentára,51 chápali IV. eklogu
ako genethliacon k narodeniu Salonina, syna Asinia Polliona, ktoré je oslavou nielen Salonina
a Asinia Polliona, ale (nepriamo) i Oktaviána Augusta. Formulácie v tomto zmysle
nachádzame aj u Filipa Melanchthona.52 Bocatius tak v duchu tradície enkomiastického
chápania IV. eklogy využil tento model na oslavu súþasného panovníka, cisára Rudolfa II.,
na rozdiel od IV. eklogy však celkom otvorenú.
Východiskovým motívom je u neho, rovnako ako u Vergilia, motív sibylského
proroctva. Jeho tlmoþníkom nie je solus poeta (len básnik), ale Ján Belsius, v ktorého mene je
ekloga napísaná. Motív zaþína rozvíjaĢ ako osobnú Belsiovu skúsenosĢ z pobytu
v Konštantínopole. Vergiliova „kumská veštba“53 má u Bocatia podobu „veštieb dávnych
veštkýĖ“ (veterum oracula vatum)54 a predpoveć osudu Osmanskej ríše tu má formu alúzie na
osud pohanského Ríma – spojenie „neviestka babylonská“ odkazuje na Jánovu apokalypsu55
a Babylon sa používa na oznaþenie pohanského Ríma i v V. knihe Sibylských veštieb:56

48

Hessus v štyroch panegyrických eklogách oslavuje mesto Norimberg, Hessensko a Durínsko, podobne ako
Cordus hessenské kniežatá Wilhelma a Filipa a Filipa i osobitne. GRANT, New Forms of Neo-Latin Pastoral, s.
87.
49
Lotichiova III. ekloga je panegyrikom na knieža Otta Heinricha. Por. GRANT, New Forms of Neo-Latin
Pastoral, s. 87 – 88. K jej interpretácii HENNEBERG, Bernd: Die Hirtengedichte von Petrus Lotichius
Secundus (1528 – 1560). Text – Übersetzung – Interpretation. Diss. Freiburg: 1985, s. 104 – 119.
50
K uvedeným a ćalším autorom pozri tiež GRANT, William Leonard: Neo-Latin Literature and the Pastoral.
Chapel Hill: The University of North Carolina Press 1965, s. 331 – 342.
51
Por. Servii grammatici qvi fervntur in Vergilii Bucolica et Georgica commentarii. Ed. Georgius Thilo. Lipsiae:
Teubner 1887, s. 1-2, 44-53.
52
Por. napr.: Miro artificio transtulit poeta argumentum a Pollionis filio ad laudem temporum seu imperii
Augusti.; ...genethliacum, hoc est, carmen natalitium hac Ecloga decantat, simul complexus Augusti, Pollionis et
pueri Salonini laudationes.; ...Laudat autem Virgilius non tam ipsam nativitatem pueri, sed magis illa tempora,
quo ipse natus erat, et per consequens etiam laudat Caesarem Augustum, qui tunc regnavit illo tempore, quo
natus est Christus, et fuerant pacatissima tempora.; Celebratur autem in hac ecloga felicitas temporum Augusti,
quae extinctis bellis civilibus, quibus iam pridem universus fere orbis conflagraverat, tranquilliora et laetiora
erant. Estque haec laudatio temporum Augusti... In: MELANCHTHON: c. d., s. 323 – 326.
53
Por. Verg. Buc. IV, 3: Ultima Cumaei venit iam carminis aetas.
54
Pôvodné texty Sibylských veštieb (Chrésmoi Sibylliakoi) kolovali v grécko-rímskom staroveku v rôznych
verziách a boli niekoĐkokrát zniþené. V Ríme boli oficiálne texty uložené v Iovovom chráme na Kapitole a po
ich zniþení pri jeho požiari v roku 83 pnl. boli nahradené ćalšími zbierkami. V súþasnosti známa zbierka je
neskoro-antickou kompiláciou so židovsko-helenistickými a kresĢanskými interpoláciami. Prvý raz boli Sibyllina
oracula vydané Xystom Betuleiom v gréþtine v roku 1545 a rok neskôr i v latinskom preklade Sebastiana
Castelliona. Moderné kritické vydanie je z roku 1902: Sibyllinorum Oraculorum libri octo, multis hucusque
saeculis abstrusi nuncque primum in lucem editi... (̕ΆΙΏΏ΅ΎЗΑȱΛΕΗΐЗΑȱΏϱ·ΓȱϴțΘЏ). Basileae: Johannes
Oporinus 1545; Sibyllina Oracula de Graeco in Latinum conversa... Basileae: Johannes Oporinus 1546; Die
Oracula Sibyllina. Ed. Johannes Geffcken. Leipzig: J. C. Hinrichs 1902. Por. CONTE, Gian Biagio: DČjiny
Ĝímské literatury. Praha: KLP 2003, s. 740; BACKUS, Irena: Hictorical Method and Confessional Identity in the
Era of the Reformation (1378 – 1615). Leiden, Boston: Brill: 2003, s. 262nn.; GEFFCKEN, Johannes:
Komposition und Entstehungszeit der Oracula Sibyllina. Leipzig: J. C. Hinrichs 1902.
55
Por. Apc. 17,1 – 19,10.
56
Por. ROYALTY, Robert M.: The Streets of Heaven: The Ideology of Wealth the Apocalypse of John. Macon,
GA: Mercer University Press 1998, s. 69; COLLINS, Adela Yarbro: Crisis and Catharsis: The Power of the
Apocalypse. Philadelphia: Westminster Press 1984, s. 57 – 58.
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Iamque (fatebor enim) saevus licet omnia circum
35

Hostis ad Istricolas sua sub iuga misit, et Hunnis
Intulit innumeras clades lateque gubernat:
Non tamen semper hoc curret fortuna tenore.
Ipse ego qui quondam Byzantia moenia vidi
Et multum, Solymanne, tibi donatus abivi,

40

Triste loquui Mahometigenas his auribus hausi.
Namque querebantur veluti vi rapta potestas
Olim praecipites fato passura ruinas,
Nec sit, ut ante, suos felix habitura triumphos,
Omen id et veterum cecinere oracula vatum:

45

Quemque diu captum tenuit Babylonia pellex.
Hoci už navôkol všetko (to nemôžem poprieĢ) ten krutý

35

protivník v otrockom jarme zovrel až po Dunaj, Hunom
spôsobiac premnohé rany, a hoci tu rozpína vládu,
predsa len nebude osud vždy takýmto spôsobom plynúĢ.
Ja, ktorý kedysi videl som byzantské hradby a ktorý
dostal som veĐké pri odchode od teba, Sulejman, dary,

40

na vlastné uši som poþul trpko sa rozprávaĢ Turkov.
Úpeli totiž, že moc, ktorá násilím získaná bola,
bude raz riadením osudu zakúšaĢ pohromy zlé a
zo svojich triumfov nebude radosĢ maĢ tak ako predtým.
O tomto osude vravia i proroctvá pradávnych veštkýĖ:

45

Neviestka babylonská si dlhý þas držala všetkých.

Následne prichádza, podobne ako u Vergilia, topos proroctva zlatého veku. Aj keć
výraz „zlatý“ nie je explicitne použitý, je jasne evokovaný parafrázou veršov IV. eklogy.57
U Bocatia má podobu pádu Osmanskej ríše a príchodu novej Božej moci (= vlády kresĢanov),
ktorá pre národy a kráĐovstvá znamená návrat šĢastia. Jeho nedoþkavé privolávanie živým
i neživým pripomína privolávanie vzdialeného Tityra prírodou v I. ekloge alebo radostné
volanie hôr, skalísk a stromov oslavujúcich Dafnidovu apoteózu v V. ekloge. VzhĐadom
na závažnosĢ reflektovanej historickej reality je motív v súlade so svojou úlohou
v dramatickom kontexte spracovaný naliehavejším spôsobom, zaberá väþší priestor, priþom
geograficky sa vzĢahuje na Uhorsko. Mierový stav po vyhnaní Turkov je obrazom kompletnej
a v bezpeþí žijúcej rodiny, slobody a víĢazstva kresĢanstva:
57

Proroctvo zlatého veku súvisiaceho s nástupom nového panovníka alebo pontifika bolo bežnou témou
neolatinskej poézie. GRANT, New Forms of Neo-Latin Pastoral, s. 81.
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58

Estque adeo decus hoc aevi, quod carmina nobis
Praecinuere diu, Getici ruitura tyranni
Regna et Romanis rursus cessura triumphis.
Amplius angusto cum fines limite claudi
50

turpe erit, et frustra tam longos mittere census.
59

Iam nova Christicolas coelo delapsa revisunt
Numina: iam redeunt populi et felicia regna

60

quae gelidi fontes cum saltibus antra vocabunt,

quae Saus atque Draus flumenque binominis Istri,
55

quae quoque supplicibus clamabant oppida muris,
oppida divini nec adhuc ignara cruoris.
Scilicet hoc lapidesque domusque hoc antra loquuntur:
61

Scilicet hoc votis est tempus mille petitum.
Scilicet hoc series optavit longa nepotum.
60

62

Hoc rigidi montes. Hoc saxa minantia coelo.

Hoc inhumatorum poscunt manesque animaeque.
Non oblita sui surgit Germania: surgunt
omnes salvificum qui Christi nomen adorant.
Cuncta iubent metam veterum sperare laborum.
65

63

Quem sonipes metuat posthac non Hunus habebit.
Non quis ob abductos Genitor, sua pignora natos:
Non natus cari plorabit vincla parentis.
Optima libertas64 sub dio altaria ponet,
vota potestati Trinae de pectore fundens.
Toto je práve ten slávny vek, þo nám básne už predsa
predpovedali dávno, že getského tyrana padnú
panstvá a znovu sa ony podrobia triumfom rímskym.
To, že je územie stále viac zvierané hranicou úzkou,

50

stane sa hanbou, i to, že sú vysoké odvody márne.
Z nebies už opäĢ prichádza kresĢanov nová moc Božia
navštíviĢ: vracajú sa už národy, kráĐovstvá šĢastné.

58

Por. Verg. Buc. IV, 11: Teque adeo decus hoc aevi, te consule inibit.
Por. Lotichius, Ecl. III, 24 – 25: Jamque adeo populos celo delapsa revisit / justicia... . In: LOTICHIUS,
Petrus: Poemata. Lipsiae: H. Steinmann – E. Vögelin 1572, s. 199.
60
Por. Verg. Buc. I, 38 – 39: Tityrus hinc aberat. Ipsae te, Tityre, pinus / ipsi te fontes, ipsa te arbusta vocabant.
61
Por. Luc. Phar. VII, 238 – 239: oblatumque videt votis sibi mille petitum / tempus...
62
Por. Verg. Buc. V, 62 – 64: ipsi laetitia voces ad sidera iactant / intonsi montes; ipsae iam carmina rupes, /
ipsa sonant arbusta; Sil. Pun. IV, 2: nubiferos montes et saxa minantia caelo.
63
Por. Lotichius, Ecl. III, 34: certa manent, veterum finem sperate malorum. In: LOTICHIUS: c. d., s. 200.
64
Por. Lotichius, Ecl. III, 28: optima rerum libertas. In: LOTICHIUS: c. d., s. 199.
59
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VolaĢ ich budú pramene chladné i rokliny zrázne,
Sáva a Dráva i prúdy Dunaja s menami dvoma,
55

volali ich a s nimi i našich miest prosiace hradby,
miest, ktoré doposiaĐ vraždenia svätého neznalé boli.
Vskutku o tomto kamene, domy i rokliny vravia,
vskutku si tisícky modlitieb žiadali takúto dobu.
Vskutku to želaním dlhého radu potomkov bolo,

60

želaním pohorí strmých a skalísk þnejúcich k nebu.
O toto mĚtvych bez hrobu duše a duchovia prosia.
Germánia, þo na seba myslí, povstáva, vstáva
každý, kto chová k spásnemu menu Kristovmu úctu.
Všetko už nabáda dúfaĢ v koniec tých trápení dávnych.

65

Od tejto doby nikoho nebude báĢ sa kôĖ Huna.
Za deĢmi drahými, ktoré mu odviedli, žiaden už otec,
za zväzkom s drahým otcom už žiaden syn nebude plakaĢ.
Najlepšia sloboda pod šírym nebom postaví oltár,
plodiac zo svojho srdca prísĐuby Trojiþnej moci.

NositeĐom tejto zmeny má byĢ Rudolf II., vykreslený ako Bohom zoslaný záchranca
Uhorska a v tomto ohĐade pripomínajúci oþakávaného chlapca zo IV. eklogy, pod ktorým
povstane zlaté pokolenie, a vzdialene i Vergiliov obraz božského cisára Oktaviána ako
jediného záchrancu rozvráteného Đudského pokolenia, sužovaného vojnami v závere I. knihy
Georgík.65 V duchu humanistickej panegyrickej hyperbolizácie Bocatius na niekoĐkých
miestach prináša i obraz Rudolfa II. ako úspešného vojenského veliteĐa. VzhĐadom
na Rudolfov nezáujem o vojenské záležitosti,66 a to aj v situácii prebiehajúcej vojny, však
môže byĢ len veĐmi vágny a nadnesený:
70

Haec, inquam, talem genuerunt secula regem,
sub quo mitescant nimium crudelia fata,
Turcicus Hungaricis furor ut discedat ab oris:
Thracia victa manus duris post terga cathenis

65

Por. Verg. Georg. I, 25 – 42, 500 et seq.
V rozpore s realitou je už samotný podtitul eklogy, kećže Rudolf II. v skutoþnosti vojnu proti Turkom
nezaþal, ani sa na jej vedení osobne nezúþastĖoval. Po období dlhoroþného prímeria, vykúpeného za cenu nielen
vysokých tribútov odvádzaných tureckým sultánom, ale aj darov a úplatkov pre vezírov a iných vysokých
úradníkov tureckej ríše, hrozila nová vlna tureckej agresie po skonþení vojny s Perziou (1590). Zámienkou sa
stal neúspešný pokus bosnianskeho miestodržiteĐa Hasana pašu o dobytie Sisaku v Chorvátsku v júni 1593,
ktorý skonþil porážkou Turkov. Sultán Murad III. následne vyhlásil Habsburgovcom vojnu. Kećže cisár Rudolf
II. o vojenské záležitosti neprejavoval záujem, vrchné velenie bolo rozdelené medzi jeho bratov Mateja (v
Hornom Uhorsku) a Maximiliána (na hraniciach Slovinska a Chorvátska). Por. JANÁýEK, Josef: Rudolf II.
a jeho doba. Praha: Paseka 2003, s. 321 – 338.

66
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Praebeat Arctoo supplex spectatula mundo.
75

Haec ita, si vatum non stant monimenta priorum
irrita, sidereo Rex

67

quem demisit Olympo,

Hungariae explebit fatorum arcana Rodolphus.
Hic Othomannigenas a sedibus ultor avitis
68

belliger, extremos solis depellit
80

ad ortus,

Europae Phryxi trans ostia limite cassos.

70

Tieto veky nám, vravím, zrodili takého kráĐa,
pod ktorým zmiernia sa osudy, ktoré k nám boli tak kruté,
od krajov uhorských odtiahne ćaleko besnenie Turkov:
69

Tráciu

zdolanú s rukami za chrbtom v okovách Ģažkých

môže svet severný vidieĢ, jak pokorne o pomoc prosí.
75

A tak pokiaĐ sa verí, že pamiatky predošlých veštkýĖ
platia, ten, þo ho na zem KráĐ z hviezdneho Olympu zoslal,
Rudolf naplní tieto tajomné osudy Uhrov.
Otomanov ten pomstiteĐ z našich dediþných sídel
v Ģažení vojenskom zaženie až na vzdialený východ

80

bez konca, kde sa do Európy vchádza cez Frixove vchody.

70

Božstvá sú priaznivo naklonené a na radostnom oþakávaní a „vojenských prípravách“
k zvrhnutiu tureckej nadvlády a nastoleniu vlády kresĢanov participuje i živá a neživá príroda
(polia, voda, povetrie, rieky, ryby a vôbec všetky živé stvorenia). Nálady a dianie v krajinách
sú pretransformované do symboliky Dunaja, pretekajúceho veĐkou þasĢou Turkami
podrobeného územia. Motív reakcie prírody na udalosĢ nachádzame aj u Vergilia v V. ekloge
v podobe

smútku

nad

Dafnidovou

smrĢou

a radosti

z

jeho

apoteózy.

Z talianskych humanistických vzorov využil v panegyrickej ekloge motív radosti prírody ako
atribút zlatého veku spojeného s pôsobením štátnika napríklad Boiardo, z nemeckých
Lotichius. Pre topos zlatého veku charakteristický motív harmónie prírody, keć zaniká
nepriateĐstvo aj medzi prirodzene znepriatelenými živoþíchmi, boli Bocatiovi vzorom nielen
Vergiliova IV., ale i V. ekloga a Horatiova 16. epóda:
Auxilium superi promitunt: campus et unda
67

V kritickom Csonkovom vydaní rex. VzhĐadom na zmysel opravené podĐa oboch pôvodných vydaní na Rex.
V kritickom Csonkovom vydaní depellit. VzhĐadom na zmysel opravené podĐa oboch pôvodných vydaní
na depellet.
69
Tráciu si v 2. pol. 14. stor. podmanili Turci a stala sa súþasĢou Osmanskej ríše.
70
Dardanely (Hellespont – more, kde spadla Frixova sestra Helle z barana).
68

29

coniurant: aër gestit: sunt flumina laeta.
Rex Arctoarum sua gaudia sentit aquarum,
paulatimque videt rapidos procedere cursus,
85

conciliis etenim prohibetus et agmine denso
squamigeri sine fine gregis, qui lege senatum
convocat, et certos regni dimittit ad omnes,
quaque suos ortus habet, aut qua angusta Propontis
Euxini commiscet aquas et cornua flectit:

90

Sollicitantque duces per mutua vincula foedus,
ut quacunque queant pertaesa hucusque Getarum
imperia effugiant, Christique a nomine coetus
iam dominos vidant, populos qui pace gubernet,
alta abigantque Deum quae ridet in arce catervam.

95

71

Omnia et exercent laetos animalia plausus,

utque iuvent animis, bellorum oblita priorum,
inter se dulcem componunt ordine pacem.
Non lupus est inimicus ovi, non cerva leoni:
non canibus lepores laniantur: acerba cruore
100

tigris fauce caret: non tauro cornua sternit
72

prata per et sylvas, villis horrentibus ursus.
Bohovia svoju sĐubujú pomoc, pole a voda

prísahou spoja sa, povetrie jasá a plesajú rieky.
Vládca vôd severných

73

teší sa z radostných pocitov svojich,

vidí, jak divoké prúdy sa pomaly dopredu sunú,
85

zdržiavaný je totiž húfmi a prihustým rojom
šupinatého bez hraníc kĚdĐa, þo zákonom senát
zvoláva, ku všetkým vysiela kráĐovských dôvery hodných
poslov, i k prameĖom svojim i tam, kde Propontis

74

úzka

s ýiernym morom si zmiešava vody a výbežky skláĖa.

71

Por. motívy radosti prírody: Verg. Buc. V, 58 – 59: ergo alacris silvas et cetera rura voluptas / Panaque
pastoresque tenet dryadasque puellas; Verg. Buc. V, 62 – 64: ipsi laetitia voces ad sidera iactant / intonsi
montes; ipsae iam carmina rupes, / ipsa sonant arbusta; Boiardo, Ecl. III, 77 – 80: Piniferi elato laetantur
vertice montes, / laetantur silvae, varios laetissima tellus / effundit flores, gaudent volucresque ferraeque /
Herculis adventu, gaudent armenta pecusque. In: Le poesie volgari e latine di Matteo Maria Boiardo. Ed.
Angelo Solerti. Bologna: Romagnoli-dall’Acqua 1894, s. 419; Lotichius, Ecl. III, 42 – 43: gaudebunt undae,
gaudebunt Naiades udae: / et vos o gelidae nemorum gaudebitis umbrae; Ecl. III, 85 – 87: Finierat Nicer: illi
urbes, vallesque recurvae / plauserunt, plausere aurae, plausere volucres, / et mentes priscae subiit virtutis
imago... In: LOTICHIUS: c. d., s. 200, 202.
72
Por. Verg. Buc. IV, 22: ...nec magnos metuent armenta leones; Verg. Buc. V, 60 – 61: Nec lupus insidias
pecori nec retia cervis / ulla dolum meditantur; Hor. Carm. XVI, 51: nec vespertinus circumgemit ursus ovile.
73
Dunaj.
74
Propontis – Marmarské more.
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90

Vodcovia cez zväzky vzájomné k revolte burcujú spolok,
aby sa potiaĐ, pokiaĐ to možné je, mrzutým Gétov
rozkazom vyhli a zbory, þo meno Kristovo nesú,
videli pánmi už, ktorí by vládli národom v mieri,
zahnali zástup, þo na hrade vysokom smeje sa Bohu.

95

Všetky tiež živé stvorenia dajú sa v radostný potlesk.
Aby z ich priazne bol osoh, zabudnúc na staré sváry
riadne si dojednávajú medzi sebou mier sladký.
Zloby viac niet medzi vlkom a ovcou, laĖou a levom,
zajace nie sú už trhané psami, po trpkej krvi

100

nebaží tigrova tlama a býkovi nezráža rohy
po lúkach, po lesoch medveć, kým dediny chvejú sa hrôzou.

Nasledujúci prírodný motív vtáctva chystajúceho sa do boja v sebe súþasne nesie
i symboliku. Ako kráĐ (rex) vtáctva býval už v antike þasto oznaþovaný orol (aquila), priþom
v starovekom Ríme sa stal odznakom rímskych légií, Rímskeho impéria a napokon v podobe
dvojhlavého orla i Svätej ríše rímskej a Habsburgovcov. KráĐa vtáctva tu teda možno chápaĢ
aj ako alegorické zobrazenie cisára Svätej ríše rímskej Rudolfa II.,75 získavajúceho pomoc
zo strany európskych panovníkov a podporujúceho svojich dvoch bratov (duo fulmina belli),
medzi ktorých bolo rozdelené vrchné velenie:
Omne genus volucrum coniurat in arma: per auras
dant plausus gyro, veteremque avertere pestem
conantur, longos acuentes unguibus ungueis.
105

Rex oratores dimittit et undique cogit
auxilia, et primus vibrat per nubila pennas,
magnaque diversi nutrit duo fulmina belli.76
Unum illustre domo et Germano sanguine iunctum,
quod Strigoniacas feliciter ocupat arces

110

victor, cuique ulnis mox obvia Buda duabus
ibit,...

75

Podobnú symboliku z nemeckých humanistov použili napríklad Georg Sabinus na oznaþenia Karola V.
(alituum regina, volucrum regina) vo svojej ekloge De Gallo ad Ticinum capto (v. 70, 84; por. SABINUS,
Georg: Poemata. [Leipzig]: Voegelin [1568?], s. 258, 259; k tomu GRANT, New Forms of Neo-Latin Pastoral,
s. 99), alebo Johann Major pre Ferdinanda I. (bifrons Regina volucrum, alituum Regina, avium Regina biceps)
v básni Invictissimo et potentissimo Romanorum imperatori, divo Ferdinando semper Augusto, Bohemiam nuper
ingresso carmen gratulatorium scholae Ioachimicae (v. 377, 398, 429; por. MAJOR, Johann: Carmina. s. l.:
1577, S VIIIv., T Ir., T Iv.).
76
Por. Verg. Aen. VI, 842: ...quis Gracchi genus aut geminos, duo fulmina belli.
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Vtáctvo každého druhu sa do zbrane spája: skrz vánky
trepoce krídlami v kruhu a odvrátiĢ nešĢastie dávne
usiluje sa, ostriac si o seba pazúry dlhé.
105

Vládca vysiela vyslancov svojich, zovšadiaĐ zháĖa
pomocné zbory a prvý on máva krídlami v mrakoch,
pomáha silným dvom bleskom na rôznych vojnových frontoch.
Najväþšmi mužovi slávnemu rodom a s germánskou krvou,
ktorý výšiny ostrihomské už šĢastne má v moci,

110

víĢaz, a v ústrety oboma pažami hneć mu i Buda
pôjde...

Oþakávaným motívom v texte reflektujúcom vojnovú situáciu je motív prosby
o pomoc zo strany božstva. U Bocatia je Belsiova prosba k Pánovi umocnená parafrázami
z Vergiliovej Aeneidy a niekoĐkými biblickými podobenstvami:
...eatque precor Dominum, qui fautor et auctor
arma iubet capere haec pro relligione focisque.
Ille dabit validas vires animumque catervis,
milite quae modico patriaeque Deique tuentur
115

laudem: ut sancta queant immanem excindere gentem
agmina, sacrilegas aut hinc dispellere turmas:
sternere iactanteis longis sua robora pilis.
Namque adeo non est invicta potentia Turcae,
ut perhibent: Deus omnipotens est fortior, aut qui

120

iussa colit veneranda Dei, roburque salutis
Ipsius in Gnato locat auxiliumque Iehovae
invocat: ille potest Iosuas ceu victor ad Orcum
77

millia multa virum dimittere fulmine coeli.

Aut Manoa satus, armatos qui strage Philistas,
125

totus inermis maxilla concussit aselli.
Pastor et ille globo, vasta qui mole Gigantem
perculit et prona caput a cervice revulsit.
Nos precibus duplices tendamus ad aurea palmas
78

sidera, falcato qui saevit acynace

passim,

79

77
Por. Hor. Carm. III, 4, 74 – 75: maeretque partus fulmine luridum / missos ad Orcum; Major, Bellum seminis
et serpentis, v. 490-491: ..ceu victor ovabat/ dux Iosuas missis olim tot regibus Orco. In: MAJOR, Johann:
Carmina. s. l.: 1577, V IIIr.
78
Por. Verg. Aen. I, 93: ingemit, et duplicis tendens ad sidera palmas; Verg. Aen. V, 256 – 257: longaevi
palmas nequiquam ad sidera tendunt/ custodes, saevitque canum latratus in auras; Major, Invictissimo et
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130

ut ruat, aut supplex Romanis fiat et Hunnis.
Hoc facit orbis et urbis apex, et ut exigat armis
80

omnis in Hungarica stat cura salute Rodolphi.
Ille pater patriae tot gentes eripit Orco,
ipse suos regni mitens ad praelia cives:
135

81

nunc arces Hunnis, nunc Hunnos arcibus auget.

Illum longa mihi servet quoque Parca monarcham.
...Nech ide, prosím i Pána, þo chrániac a radiac
káže nám chopiĢ sa zbraní tých za vieru, rodiny naše.
Onen dá mohutné sily i odvahu vojenským zborom,
ktoré len so skromným vojskom bránia vlasti a Boha
115

slávu, nech schopné sú národ ten zúrivý vyhladiĢ sväté
šíky, alebo odtiaĐto odohnaĢ bezbožné þaty,
dlhými oštepmi zasypaĢ tých, þo pýšia sa silou.
Već predsa nie je moc Turkova nezdolná do takej miery.
Ako sa vraví: Boh všemohúci je silný, i ten, þo

120

ctihodné príkazy Božie má v úcte a podstatu spásy
do syna Božieho vkladá a Hospodinovu pomoc
žiada si: ten ako Jozue VíĢaz do podsvetia môže
poslaĢ nebeským bleskom i mnohé tisícky mužov.
Alebo tak ako Samson, Filištíncov þo v zbroji,

125

sám pritom bez zbrane, dokázal osĐou þeĐusĢou pobiĢ.

82

Onen tiež pastier, þo kameĖom nesmierne veĐkého obra
zrazil k zemi a z ohnutej šije mu vytrhol hlavu.

83

V modlitbách obe my ruky prosebne vzpínajme k zlatým
hviezdam, nech ten, ktorý vyþíĖa všade so šabĐou krivou,
130

zrúti sa alebo prosebník Rimanov, Hunov je z neho.
Robí to ozdoba sveta a mesta a vyhnaĢ ho zbraĖou,
zachrániĢ Uhorsko hlavná je Rudolfa snaha a starosĢ.
Otec ten vlasti národy toĐké podsvetiu odĖal,
posielajúc sám do bitiek obþanov kráĐovstva svojich:

135

pevnostiam pridáva Hunov a tu zas pevnosti Hunom.
Nech mi aj Parka zachová nadlho onoho vládcu.

potentissimo Romanorum imperatori, divo Ferdinando, v. 362...: imperia exercens vastator acynace Turca... In:
MAJOR: c. d., S VIIIr.
79
VzhĐadom na syntax interpunkcia opravená podĐa 1. vydania Celadonta.
80
Por. Verg. Aen. I, 646: omnis in Ascanio cari stat cura parentis.
81
Por. Lotichius, Ecl. III, 22 – 23: Urbibus hic pulsos cives, et civibus urbes / reddidit... In: LOTICHIUS: c. d.,
s. 199.
82
Por. Sdc 15, 15 – 16.
83
Dávid a Goliáš. Por. Sam. I, 17, 40nn.
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Nasledujúci motív „daru“ je akoby návratom k Tityrovi. Obaja aktéri, Vergiliov
Tityrus i Bocatiov Belsius sú obdarovaní obdobným spôsobom – získavajú od panovníka
vyšší sociálny status. Otrok Tityrus slobodu (Verg. Buc. I, 6 – 10, 27, 40 – 45), mešĢan
Belsius povýšenie do šĐachtického stavu. Bocatius toto povýšenie konkretizuje opisom erbu
na Belsiovom armálese a zmienkou o udelení pravidelnej finanþnej podpory kráĐom.
Podobne, ako Vergilius, vsúva i priamu reþ panovníka, kde sú Oktaviánové slová84 nahradené
parafrázou tradiþnej formulky erbových listín. Zaujímavé je štylizované sprítomnenie tohto
momentu, kećže Bocatius Belsiovu nobilitáciu pripisuje Rudolfovi II., no v skutoþnosti ho
do šĐachtického stavu povýšil Ferdinand I. (1557):
Namque mihi ceras mittens et nobile signum
a grege selegit maculosa Tigride, fauces
quae rictat: quae calce rosas et lilia calcat.
140

Addidit et fulvum, quo nil est gratius, aurum:
Utere, ait, felix hoc nobilitatis honore,
tuque tuique et qui tandem nascentur ab illis.
Annuo et ille mihi argento providit et auro.
So znakom vznešeným pošlúc mi peþatnú listinu totiž
zo stáda zvierat preĖ tigra so škvrnami vybral, þo tlamu
otvára k revu, þo po ružiach, Đaliách tlapami stúpa.

140

Zlato tiež žltavé, nad ktoré nie je niþ cennejšie, pridal
hovoriac pritom: uži ho v šĢastí so vznešenou úctou
ty a aj rodina tvoja i tí, þo sa ešte len zrodia.
Po celý rok sa tiež o mĖa postaral striebrom a zlatom.

BáseĖ vrcholí a prirodzene nasleduje motív Belsiovej vćaþnosti panovníkovi (Rudolfovi II.),
kde Bocatius, podobne ako Vergilius u Tityra, použil adynaton85 popierajúci prírodné zákony (Verg.
Buc. I, 59 – 63), geograficky sa však vzĢahujúci na Uhorsko:
Ergo prius montes haec nesciat Hungara tellus:
145

ante suos ortus repetat solemque cadentem
86

Ister, et ad celsos volvat sua flumina colles,

84

Por. Verg. Buc. I, 45: „Pascite ut ante boves, pueri: summittite tauros.“ – „Dobytok paste a býky chovajte,
chlapci, jak predtým.“
Adynaton (gr.) – druh hyperboly vyjadrujúci zveliþovaním nemožnosĢ.
86
Por. tiež Hor. Carm. XVI, 26 – 28 : ne redire sit nefas, / neu conversa domum pigeat dare lintea quando /
Padus Matina laverit cacumina.
85
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quam non pro pietate meas ego pectore grates
depromam, aut cuius me temporis arguat aetas
immemorem, cui non venientia secla senectam
150

laudibus imponent: iam quantulacunque rependam,
Preto by táto uhorská zem skôr nemala horstvá,

145

skôr by sa vrátil k prameĖom svojim a k západu slnka
Dunaj a svoje prúdy by vzdúval k vysokým vrchom,
než by som svoju vćaþnosĢ mu zbožne z celého srdca
nevyznal, alebo – vek môj je svedkom, že ešte na þas
nemyslím, ktorému starobu zvyšok života krátky

150

s pochvalou urþí – nesplatil z toho aspoĖ þasĢ malú.

Prichádza motív božskej úcty k panovníkovi, kde Vergiliovo stotožnenie Oktaviána
s bohom87 nahrádza Belsiovo pripodobnenie Rudolfa k božstvu88 (nie kresĢanskému Bohu),
vyzdobené parafrázou z Ovidia a lexikálnymi výpožiþkami z Vergilia:
151

89

Ipsius similes venerans in imagine vultus

90

pronus adorabo, ceu numen et ara Sabaeo

thure frequentabit iucundos pingueis honores.
151

Portrétu vzdávajúc úctu, þo jeho podobu nesie,
budem sa pred ním sĢa pred božstvom klaĖaĢ a mnohokrát oltár
hojnosĢou lahodných obiet i arabským kadidlom poctím.

Zvyšok eklogy je v duchu humanistického panegyrika potvrdením, že najdôležitejšou
postavou básne je práve cisár Rudolf II. Je prianím vojenských úspechov, dlhého života,
zdravia, slávy, politickej stability a prosperity (v. 154 – 164), ktoré kulminuje návratom
k motívu proroctva:
Utque mihi certo in numero dedit aera quotannis:
155

sic ego, sic illi faciam quoque vota quotannis:
Ut nunc Romanis amissas restituat res,

87

Por. Verg. Buc. I, 6 – 8, 41 – 43.
Humanistickými vzormi pre vykreslenie oslavovaného štátnika ako bohu podobnej osobnosti boli Boiardo
a Sannzaro. K tomu STRACKE: c. d., s. 29.
89
Por. Ovid. Trist. I, 7, 1: Siquis habes nostri similes in imagine vultus.
90
Por. Verg. Aen. I, 416 – 417: ...ubi templum illi, centumque Sabaeo/ ture calent arae sertisque recentibus
halant.
88
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adiiciens nova Pannonicas Augustus ad oras
regna, quibus Christi coetus foedissimus hostis
praesidet: ut mundo post solus regnet, ut ipsi
160

longa sit et nullis aetas obnoxia morbis,
ut beet Austriacos laus non moritura penates,
ut pax, aurea pax regni intestina gubernet.
Inclyta Romanis ultro gens dedita sceptris
pareat et pariat venturis commoda seclis.

165

Ergo vale divine Rodolphe, Rodolphe, RODOLPHE,
lux mundi populique salus! Felicibus armis
vince Getam, ut causa vincis: non fata negabunt
prospera successus exoptatosque triumphos.
Ako mi každý rok urþité množstvo peĖazí dával,

155

takto i ja sa každý rok modliĢ za neho budem:
aby Rimanom teraz navrátil to, o þo prišli,
ale i pripojil Augustus k panónskym územiam nové
kráĐovstvá, ktoré ukrutný protivník kresĢanov všetkých
riadi, a potom aby on sám svetu vládol, aby

160

dlhý mal život, þo k nijakým chorobám náchylný nie je,
aby sa rakúski penáti tešili z trvalej slávy,
aby mier, zlatý mier domáci v kráĐovstve zavládol našom.
Slávny národ sám od seba rímskej oddaný vláde
nech je poslušný, zisky nech tvorí pre budúce veky.

165

Buć teda zdravý, božský ty Rudolf, Rudolf, ó RUDOLF,
pýcha sveta a národa spása! V šĢastlivej vojne
Turka ty poraz, već víĢaz si právom: odpieraĢ veštby
priaznivé ti nebudú želané triumfy, zdary.

Posledné tri verše sú odmietnutím „kuvikania“ vtákov, tradiþne vnímaných ako
symboly nepriaznivého osudu a smrti, a zrejme i alegóriou súvekej politickej atmosféry.91
S istotou však nemožno potvrdiĢ, þi sa za uvedenými vtákmi, predpovedajúcimi habsburskej
armáde (orlom) neúspech, skrývajú nejaké konkrétne osoby:

91

„Vtáþiu“ alegóriu s obĐubou využíval Johann Major. Vystavaná je na nej napríklad jeho báseĖ Idyllion de
Philomela (1556), kde slávik predstavuje Filipa Melanchthona, alebo báseĖ Synodus avium (1557), zobrazujúca
teologický spor medzi F. Melanchthonom a M. Flaciom. Alegorické využitie vtákov sa objavuje i v jeho básni
Invictissimo et potentissimo Romanorum imperatori, divo Ferdinando... In: MAJOR, Johann: Carmina. s. l.:
1577, S Iv.-T IIr. ). K autorovi FRANK, Gustav: Johann Major, der Wittenberg Poet. 1533 – 1600. In:
Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie. VI, 1863, Halle, s. 117 – 163.
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Non aquilas crudelis epops corvusque sonorus
170

vociferantes, non ululae picaeque loquaces
suspendant, sanctis neu dent incommoda coeptis.
Orlov nesmú hluþného havrana, krutého dudka

170

a ani sovy a táravej straky pokriky hlasné
zastaviĢ alebo spôsobiĢ škody podnikom svätým.

Záverom možno zhrnúĢ, že Bocatius vo svojej ekloge modifikuje a aktualizuje
Vergiliove modely nielen na úrovni obsahovo-tematickej, ale i kompoziþnej a motivickej.
Vergiliove kontrastné charaktery postáv z I. eklogy sú prenesené do aktuálnej súdobej reality
a vízia príchodu zlatého veku zo IV. eklogy sa stáva víziou porážky Turkov. I. a IV. ekloga
chápané humanistami ako oslava Oktaviána Augusta sú pretransformované do jedného celku
oslavujúceho súþasného panovníka – Rudolfa II. Vergiliove bukolické motívy nadobúdajú
v novom dramatickom kontexte nový význam a úlohu a objavujú sa i motívy nové. Podobné
postupy však možno sledovaĢ od poþiatku humanistickej fázy vývoja bukolického žánru
a v tomto zmysle je Bocatiova ekloga odrazom súdobých tendencií. Spracovaním výsostne
aktuálnej témy formou eklogy však obohatil našu latinskú humanistickú literatúru o jednu z
podôb žánru, ktorý sa u nás v porovnaní s inými európskymi literatúrami vyskytoval len
ojedinele.
Zusammenfassung
Motivisch-kompositorische Prozesse in der Ekloge Celadon von Johannes Bocatius
Die in Bardejov 1594 herausgegebene Ekloge Celadon ist poetische Erstlingsarbeit
von Johannes Bocatius. Er hat sie aus Anlass seiner Hochzeit (1594) mit Elisabeth Belsey
geschrieben und sie reflektiert thematisch sog. 15-jährigen Krieg mit den Türken, der
im vorigen Jahr ausgebrochen ist. Bocatius modifiziert und aktualisiert in seiner Ekloge
Vergilius´
auf

Modelle

nicht

nur

auf

dem

inhaltlich-thematischen,

sondern

auch

dem kompositorischen und motivischen Niveau. Vergilius´ Kontrastcharaktere

der Personen aus der ersten Ekloge sind in die aktuelle Realität übertragen und die Vision
der Ankunft des goldenen Zeitalters aus der IV. Ekloge wird Vision der Niederlage
der Türken. Die erste und vierte von den Humanisten als Verherrlichung von Octavianus
Augustus verstandene Ekloge sind in ein den damaligen Herrscher – Rudolph II
verherrlichendes Ganze trasformiert. Vergilius´ bukolische Motive bekommen im neuen
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dramatischen Kontext eine neue Bedeutung und zugleich erscheinen auch neue Motive.
Ähnliche Prozesse kann man vom Anfang der humanistischen Phase der Entwicklung
des bukolischen Genres beobachten und in diesem Sinne ist die Bocatius´ Ekloge Reflektion
der zeitgenössischen Tendenzen.
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Geografické symboly v elegickej básni Gregora z Nazianzu De humana natura
(I, II, 14)
Erika BRODĕANSKÁ
(Prešov)
NeoddeliteĐnou súþasĢou osobnosti Gregora z Nazianzu bola láska k slovu. UplatĖoval ju vo
svojom reþníckom umení a slová „vážil“ a uvedomoval si ich nuansy aj ako básnik. Jeho
hymny patria k priekopníckym dielam kresĢanskej lyriky. Prelínajú sa v nich didaktické
prvky ako úsilie autora o vhodné usmernenie recipienta s jeho vlastnou subjektívnou optikou,
priþom necháva viditeĐné aj vlastné presvedþenie. Gregor stavia svoje slová do služby
ohlasovania kresĢanských právd a kresĢanského života, hoci neraz vyjadrujú myšlienky
neoþakávané od kresĢanského teológa. Vćaka klasickému vzdelaniu osciloval medzi
profánnou kultúrou starovekého Grécka a kresĢanským náboženstvom, zároveĖ však tieto
koexistovali v jeho diele v symbióze. Ako citlivý þlovek bol neobyþajne vnímavý na krásu
prírody. Objavuje sa v jeho poézii veĐmi þasto a je nositeĐkou mnohorakých symbolov.
Vonkajší svet, jeho rôznorodosĢ a krása, ktorá Gregora oslovuje a napĎĖa, býva symbolom
jeho vnútorného sveta, duše a mysle. Tento stav v hĐadaní samého seba reflektuje i bukolická
báseĖ De humana natura (I, II, 141). V smútoþnom tóne sa v nej zamýšĐa nad svojím bytím,2
pozastavuje sa nad otázkou pôvodu a existencie duše þloveka,3 obracia pozornosĢ
k myšlienkovému bohatstvu Platónovho diela i Biblie. V básni znejú motívy charakteristické
pre elegickú poéziu, nechýba v nej poetický, reþnícky a filozofický topos lieþenia duše
prostredníctvom ticha a slova4 þi topos Đúbezného miesta známy už z Homéra alebo
Theokrita.
Rovnako ako celou svojou básnickou tvorbou, aj touto básĖou o Đudskej prirodzenosti
sa Gregor z Nazianzu snažil nadviazaĢ na grécku literárnu tradíciu a súþasne ponúknuĢ,
predovšetkým mládeži nachádzajúcej potešenie v literatúre, náhradu za klasickú „pohanskú“
1

Patrologia Graeca (PG) 37, 755 – 765
I, II, 14, 17 – 18 (PG 37, 757):
Kým som bol, kto som a kým budem? Neviem to naisto, ani
z tých, ktorí predþia ma umom, v múdrosti, nevie to nik.
3
I, II, 14, 64 – 67 (PG 37, 760):
Kto si a odkiaĐ þi þo si? Ktože ti umrlca niesĢ
stanovil, spútal Ģa hroznými putami života tak, že
k zemi Ģa odvšadiaĐ tlaþia? Ako si zmiesená bola,
duch spolu s hmotou a s telom zas rozum a s bremenom ĐahkosĢ?
4
Porov. DOMITER, Kristijan: Gregor von Nazianz. De humana natura (c. 1, 2, 14). Frankfurt am Main: Peter
Lang 1999, s. 51 – 54.
2
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poéziu.5 V básni, najmä v jej úvodnej þasti, rezonujú profánne pastierske motívy. Bukolická
scenéria, ktorú v nej Gregor vykresĐuje (I, II, 14, 5 – 116), pripomína Theokritovo dielo:
Vánok si šelestil súþasne s trilkami spevavých vtákov,
z listnatej koruny srdcu, ktoré tak strápené bolo,
venoval driemoty milé. Však na stromoch tárali zvuþne
cikády, priateĐky slnka; hlasný ten cvrkot, þo plynie,
rinie sa cikádam z hrude, sa rozliehal po celom háji.
PovedĐa okolo nôh špliechala studená rieþka,
pokojne plynula zroseným chladivým hájom. …7
Podobnú scenériu vykresĐuje Nazianzský aj vo svojom básnickom liste napísanom v mene
Nikobula st. rovnomennému synovi, ktorý žiadal o dovolenie odísĢ na štúdiá (II, II, 5, 244 –
2508):
Na jar, keć budeš si hovieĢ pod zelenou korunou v tôni,
vtedy, keć každému þloveku omnoho milší je vánok,
pretože nad hlavou slnko už vypúšĢa žeravé lúþe,
prejavy skladaj, s rozvážnou mysĐou na ne sa sústreć.
Vtedy ti trilky vtákov a cvrkavé cikády telo
osviežia sladkými nápevmi piesní a obnovia sily,
k spoloþným pretekom v speve si volajúc ochotných druhov.
Príjemný vánok, tôĖa stromov, trilky vtákov a s nimi spojené osvieženie sú v oboch
básĖach obrazom prírody ako miesta telesného oddychu a duševnej aktivity a zároveĖ silnými
opozitami voþi nepokoju a starostiam protagonistov básní. Cikády, ktoré bývajú symbolom
5

Sám v básni II, I, 39 In suos versus (PG 37, 1329 – 1336) ako jeden z dôvodov, pre ktoré sa rozhodol písaĢ
poéziu, uvádza práve tento – poskytnúĢ mladým Đućom príjemnejšie þítanie, ako sú strohé kresĢanské
prikázania. Ostatné motívy písania poézie formulované Gregorom v básni II, I, 39: 1) pri písaní veršov dodržaĢ
mieru; 2) pouþenie mládeže; 3) súperenie s cudzími (= nekresĢanskými) básnikmi; 4) útecha v starobe.
6
PG 37, 756
7
ǹމȡĮȚ įߩ ȥȚșȪȡȚȗȠȞ ݀ȝߩ ݷȡȞȚșȑİııȚȞ ܻȠȚįȠ߿Ȣ,
țĮȜާȞ ܻʌߩ ܻțȡİȝȩȞȦȞ țࠛȝĮ ȤĮȡȚȗȩȝİȞĮȚ,
țĮ ޥȝޠȜĮ ʌİȡ șȣȝࠜ țİțĮĳȘިĲȚ. ȅ ݨįߩ ܻʌާ įȑȞįȡȦȞ
ıĲȘșȠȝİȜİ߿Ȣ, ȜȚȖȣȡȠޥ, ݘİȜަȠȚȠ ĳަȜȠȚ
ĲޢĲĲȚȖİȢ ȜĮȜĮȖİࠎȞĲİȢ ݼȜȠȞ țĮĲİĳެȞİȠȞ ܿȜıȠȢ.
Ȇޟȡ įߩ ވįȦȡ ȥȣȤȡާȞ ȖȖީȢ ݏțȜȣȗİ ʌިįĮȢ,
ݞțĮ ࠍޢȠȞ įȡȠıİȡȠ߿Ƞ įߩ ܿȜıİȠȢ. ...
8
PG 37, 1539; verše prebásnil D. Škoviera.
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bezstarostnosti,9 dopĎĖajú idylický obraz prírody naþrtnutý vo veršoch, súþasne však
v nepatrnej miere narúšajú jeho pokoj a harmóniu. V danom þase bolo „táranie“ cikád ešte
prísloveþné a slúžilo ako látka pre rôzne žarty. Známy je napríklad Xenarchov žart „Cikády
žijú šĢastne, pretože majú nemé manželky“, ktorý odráža skutoþnosĢ, že cvrkot vydávajú len
samþeky.10 Gregor využíva hluþnosĢ cikád a implicitne cez Ėu upriamuje pozornosĢ na tieseĖ
a zmätok, þi už vo svojom vlastnom vnútri alebo v mladom Nikobulovi. V básni De humana
natura nedoprial hlasný cvrkot cikád Gregorovi žiadaný spánok a únik od trápenia (I, II, 14,
9), pre Nikobula zas bolo ich súperenie v speve (II, II, 5, 248) predobrazom námahy, ktorú
bude musieĢ vynaložiĢ pri štúdiu reþníctva.
„Idyla“ vonkajšieho sveta, ktorú Gregor vo veršoch básne O Đudskej prirodzenosti
vykreslil, je v silnom protiklade s jeho duševným rozpoložením, so sporom, ktorý vedie sám
so sebou. Sedí v tieni, kde „povedĐa okolo nôh špliechala studená rieþka, / pokojne plynula
zroseným chladivým hájom“11 a seba oznaþuje za „ࠍިȠȢ șȠȜİȡȠࠎ ʌȠĲĮȝȠ߿Ƞ“12 – tok mútnej,
skalenej rieky. RozháranosĢ a vnútorný nepokoj kladie do kontrastu so sviežosĢou a pokojom
vonkajšieho sveta. Voda, ktorá patrila k najcennejším statkom na Východe, je symbolom
þasto používaným v Biblii a v kresĢanstve vôbec. HojnosĢ vody znaþila požehnanie; voda
bola najdôležitejším prostriedkom oþisĢovania pred bohoslužobnými obradmi a symbolom
krstu; pramenitá, teþúca voda, ktorá nikdy nevysychá a v tomto zmysle je živou vodou, bola
zas obrazom darov Ducha Svätého, ktorými je obdarený každý kresĢan, bola symbolom
života.13 Gregor z Nazianzu siaha po obraze vody, þi už živlu ako takého alebo v podobe
rieky, mora, veĐmi þasto. Aj v básni De humana natura využíva ambivalentnú povahu vody.
Ponúka ju predovšetkým ako prirodzený symbol osvieženia, uzdravenia a þistoty, no zároveĖ
ako element, ktorý môže niþiĢ a skrývaĢ v sebe nieþo neþisté.
Niþ nie je isté; ja tokom som mútnej, skalenej rieky,
ktorý si trvalo plynie nemajúc v sebe niþ stále. (I, II, 14, 27 – 2814),
9

V Gregorovej poézii, konkrétne v básnickom liste Nikobuli filii ad patrem (II, II, 4), je však obraz cikády, ktorá
prežíva dlhý þas pod zemou, kým sa objaví na jej povrchu, použitý ako symbol dediþného podielu Aténþanov,
ktorí sa pokladali za potomkov Kekropa – napoly hada zrodeného zo zeme a napoly þloveka, ktorého
zakladateĐským þinom bolo synoikisis. Ako „zrodení zo zeme“ oznaþovali svoj dediþný podiel prostredníctvom
nosenia zlatých cikád vo vlasoch: Potomstvo Kekropa, synovia zeme, sa vo vlasoch pýšia / cikádou, dcérou
zeme. ... (II, II, 4, 130 - 131; PG 37, 1515)
10
Porov. DOMITER, s. 70.
11
I, II, 14, 10 – 11 (PG 37, 756)
12
I, II, 14, 27 (PG 37, 757)
13
Porov. NOVOTNÝ, Adolf:: Biblický slovník. Praha: Kalich 1956, s. 1219 – 1220.
14
PG 37, 757: ݕȝʌİįȠȞ ȠރįޢȞ· ݏȖȦȖİ ࠍިȠȢ șȠȜİȡȠࠎ ʌȠĲĮȝȠ߿Ƞ
ĮޡݧȞ ʌİȡȤިȝİȞȠȢ, ıĲĮާȢ ȠރįޡȞ ݏȤȦȞ.
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hovorí o sebe samom. ࠔިȠȢ șȠȜİȡȠࠎ ʌȠĲĮȝȠ߿Ƞ - adjektívum șȠȜİȡިȢ, ktorým vyjadruje vo
verši neþistotu, je možné nájsĢ v Gregorovom diele pomerne þasto. Používa ho zväþša
v súvislosti so záležitosĢami pozemského sveta a Đudského tela, ktoré považuje za hriešne.
Stabilným a þasto používaným obrazom v jeho diele je tiež nestály charakter vody vyjadrený
slovesom ࠍİ߿Ȟ a jeho odvodeninami. Z teologického hĐadiska je použitie tohto termínu
dôležité najmä v súvislosti s nestálosĢou pozemských vecí a s pôvodom a pominuteĐnosĢou
þloveka.15 Práve tento symbol variuje aj v ćalšom distichu básne:
Dvakrát jak nemôžeš vstúpiĢ do tej istej rieky, tak ani
uvidieĢ nemôžeš toho istého þloveka dvakrát. (I, II, 14, 31 – 3216)
Z oboch dvojverší pritom jasne zaznievajú fragmenty z Herakleita. Prvé distichon (vv. 27 –
28) zodpovedá Herakleitovmu zlomku B 12: ʌȠĲĮȝȠ߿ıȚ ĲȠ߿ıȚȞ ĮރĲȠ߿ıȚȞ ȝȕĮަȞȠȣıȚȞ ݐĲİȡĮ țĮޥ
ݐĲİȡĮ ވįĮĲĮ ʌȚȡȡİ߿17, kým to druhé zlomku B 91: ʌȠĲĮȝࠜ Ȗޟȡ Ƞރț ݏıĲȚȞ ȝȕ߱ȞĮȚ įޥȢ Ĳࠜ
ĮރĲࠜ.18 Na rozdiel od všeobecne vyznievajúcich vyjadrení fragmentov však Gregor vzĢahuje
obraz plynutia na svoju vlastnú osobu.
Okrem vody zohrávajú v básni De humana natura svoju funkciu aj ćalšie geografické
symboly, z ktorých sme už niektoré spomenuli – more, háj, vánok, divoký fujak, búrky,
slnko, mesiac, striedanie roþných období. Sú obrazom Božej ruky, ale i búrok odohrávajúcich
sa v Gregorovom vnútri. Gregor sa vo veršoch umára nad márnosĢou þloveka a nad útrapami,
ktoré sprevádzajú Đudský život. Jeho starosĢ graduje a pesimizmus rezonuje i vo veršoch I, II,
14, 111 – 11619. Sú opisom prírodných a kozmických javov, ich sily a zároveĖ trápení, ktoré
ich sužujú:
Zem sa mi trasie pod nohami, vetriská zmietajú morom,
navzájom ženú sa roþné obdobia, z cesty si idú.
Nocou je zahnaný deĖ, no a vzduch zase stemĖuje búrka.
Žiarivým hviezdam svit slnka, slnku zas oblaþné nebo

15

Porov. KERTSCH, Manfred: Bildersprache bei Gregor von Nazianz. Ein Beitrag zur spätantiken Rhetorik
und Popularphilosophie. Graz: Institut für Ökumenische Theologie und Patrologie 1978, s. 3.
PG 37, 758:
ȅއĲİ įަȢ ݺȞ ĲȠʌޠȡȠȚșİ, ࠍިȠȞ ʌȠĲĮȝȠ߿Ƞ ʌİȡޤıİȚȢ
ݏȝʌĮȜȚȞ, ȠއĲİ ȕȡȠĲާȞ ݻȥİĮȚ ݺȞ ĲȠʌޠȡȠȢ.
17
Na tých, þo vstupujú do tých istých riek, sa valia iné a iné vody.
18
Nedá sa dvakrát vstúpiĢ do tej istej rieky.
19
PG 37, 764
16
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odníma krásu, no mesiac, keć ožíva, vracia ju späĢ,
naćalej hoci len spola javí sa hviezdnaté nebo.20
Vo veršoch sa opäĢ objavuje voda, tentoraz v podobe mora zmietaného vetrom. Vietor je
podobne ako voda symbolom pozemských osudov a veterná smršĢ, víchrica je vhodným
obrazom niþenia, pominuteĐnosti i všetkého prázdneho a klamného, naháĖaním sa za nieþím
nebezpeþným a márnym.21 Obraz mora zmietaného vetrom i plavby po mori patrí opäĢ
k þasto používaným v Gregorovom diele a súvisí so zážitkom víchrice na mori poþas cesty
z Alexandrie do Atén, ktorého plastický opis nachádzame v jeho autobiografickej básni De
vita sua (II, I, 11, 124 – 17422).
Nemalý poþet obrazov majúcich vzĢah k moru je zachytený aj v Novom Zákone, þi už
v pripodobnení Božieho kráĐovstva k rybárskej sieti alebo apoštolov k rybárom (Đudí)
a podobne. Ani za vyššie spomenutými Gregorovými veršami nemožno prehliadnuĢ alúziu na
prvú kapitolu starozákonnej knihy Genezis (Gn 1, 14 – 18) þi vplyv þasti Pavlovho listu
Rimanom (Rim 8, 19 – 22) o súženiach terajšieho þasu, avšak súþasne aj vplyv filozofických
myšlienok predsokratikov a stoikov o kozmickej harmónii.23 Striedanie dĖa a noci,
meteorologické javy i svetlá na oblohe – hviezdy, slnko a mesiac, neslúžia Gregorovi v básni
prvoplánovo ako symboly napriek nemalému poþtu možností, ktoré ponúkajú v aplikácii
obrazov. Hviezdy, symbol nebeskej krásy, boli v staroveku pokladané za mocné nebeské
bytosti, ktoré zasahujú do osudov þloveka. Objav novej zvláštnej hviezdy bol považovaný za
znamenie výnimoþnej udalosti. Pre kresĢanov je s novou hviezdou spojené narodenie Krista
v Betleheme a s padaním hviezd z neba (Mk 13, 25) bude spojený aj jeho druhý príchod.
Slnko, prameĖ svetla a tepla, symbolizuje v kresĢanskej literatúre predovšetkým Boha.
„Slnkom spravodlivosti“, v ktorého lúþoch bude zdravie (Mal 3, 20), je oznaþovaný Mesiáš.
Cyklické zrodenie, bytie a umieranie mesiaca je nemenej symbolické a už v pohanskej antike
zastupovalo napríklad poriadok (v homérskom hymne na Selénu). V ranokresĢanskej teológii

20

ȅ އȝȠȚ ȤșެȞ ܻĲަȞĮțĲȠȢ, ݀ȜĮ țȜȠȞޢȠȣıȚȞ ܻ߱ĲĮȚ.
ޞȡĮȚ įߩ ܻȜȜޤȜĮȚȢ İݭȟĮȞ ʌİııުȝİȞĮȚ.
ȃީȟ ݞȝĮȡ țĮĲޢʌĮȣıİ, Ĳާ įߩ ݛȤȜȣıİȞ ޢݗȡĮ Ȥİ߿ȝĮ.
݇ıĲȡĮıȚȞ ݘİȜަ࠙ į ޡȞޢĳȠȢ
țޠȜȜȠȢ ܻʌȘȝޠȜįȣȞİ, ʌĮȜަȗȦȠȢ į ޡıİȜޤȞȘÂ
ĮރĲޟȡ ݼȖߩ ݘȝȚĳĮȞޤȢ ȠރȡĮȞާȢ ܻıĲİȡިİȚȢ.
21
Porov. NOVOTNÝ, s. 1214 – 1215.
22
PG 37, 1038 – 1041
23
Porov. DOMITER, s. 225.
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bolo obrazom þloveka a oþakávaného vzkriesenia. Neskôr, zvlášĢ pod vplyvom Origena, sa
stal mesiac obrazom cirkvi, ktorá udržiava svoje svetlo od slnka – Krista.24
Obrazy zatienenia hviezd þi slnka nie sú v Nazianzského poetickom diele obmedzené
len na báseĖ De humana natura. VíĢazstvo slnka nad hviezdami môžeme sledovaĢ i v jeho
básnickom liste Ad Nemesium (II, II, 7, 47 – 4925), v ktorom je slnko symbolom Božieho
slova, ktoré prežiaruje hviezdy – slová þloveka. Doslova ten istý obraz zahalenia slnka
oblakom

(ݘİȜަ࠙ į ޡȞޢĳȠȢ) sa zas opakuje v Gregorovej reþi 44 pri opise znovu sa

prebúdzajúcej jari, ale možno sa s ním stretnúĢ aj v jeho básni II, I, 12, 27726 þi v liste 195, 3.
V opise zdanlivo negatívnych javov v básni De humana natura (deĖ zaháĖa noc, vzduch
stemĖuje búrka, slnko hviezdam a mraþno slnku odníma krásu) sa ukrýva harmónia
fungovania prírody. Tú dosvedþuje aj zmienka o mesiaci, ktorý vo svojich premenách
navracia oblohe krásu. Gregor neutralizuje útrpnú atmosféru veršov 111 – 114 a súþasne
predurþuje ladenie nasledujúcich veršov, v ktorých sa zbavuje Ģažoby a starostí v dôsledku
uvedomenia si Božej moci.
V zhode so svojím priateĐom Bazilom VeĐkým a jeho dielom Hexaémeron27, ktoré je
zbierkou deviatich homílií o stvoriteĐskom Božom diele, vidí Gregor z Nazianzu v harmónii
fungovania prírody didaktický úþel. Vznikla, aby þlovek mohol v náležitom usporiadaní sveta
vidieĢ StvoriteĐa. Potvrdzujú to i verše jeho básnického listu nevercovi Nemesiovi (II, II, 7,
59 – 6628):
Nesmieš sa nebeským telesám klaĖaĢ, þo oblohu zdobia,
Mesiacu, Slnku þi hviezdam. Tie božstvami nie sú, len dielom
Božieho tvorcu, þo dôvodom býva ich úžasnej slávy.
Nesmierne priestranstvo neba sa krúti jednostaj v kruhu,
vo vnútri všade vyniká poriadkom viacerých svetov,
slovami bez hlasu hlása, že umeniu za krásu vćaþí,
ktoré celý svet zomklo a zviazalo súladom vesmír,
aby z tých tajomných vecí to Đudia pochopiĢ mohli.
24
Viac pozri RAHNER, Hugo: Das christliche Mysterium von Sonne und Mond. In: Eranos-Jahrbuch 10, 1944,
s. 305 – 404.
25
Musela ustúpiĢ Slovu veĐkého Boha, već ona
halí všetky tie kĐuþky a zákruty þloveþej mysle,
tak ako z vysokej oblohy Faëthón ostatné hviezdy.
26
PG 37, 1186
27
BAZIL VeĐký, sv.: Listy II (R. 375 – 378), Hexaémeron. Preložil, úvodnú štúdiu napísal a vysvetlivky
spracoval D. Škoviera. Prešov: Petra 2002, s. 179 – 282.
28
PG 37, 1555 – 1556; verše prebásnil D. Škoviera.
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V elégii I, II, 14 De humana natura je nemožné nevšimnúĢ si stopy antickej literárnej
tradície v jej forme i v obsahu. Tematicky rozvíja otázky Đudskej existencie, indikuje vplyv
Homéra, Platóna, Theokrita, zároveĖ však i prirodzenú myšlienkovú blízkosĢ Bazila
VeĐkého. Z pohanskej formy vystupuje biblické bohatstvo a napriek tomu nie je Gregorova
báseĖ o Đudskej prirodzenosti len akýmsi spracovaním biblicko-kresĢanskej látky, ale je
syntézou kresĢanského a pohanského myšlienkového sveta, ktoré nachádzajú svoj odraz aj v
autorom použitých geografických symboloch.
Resumé
Symboles géographiques dans le poème élégiaque De humana natura (I, II, 14) de
Grégoire de Nazianze.
Les idées exposées par Grégoire de Nazianze dans le poème De humana natura sont les
réflexions sur son existence, sur l´origine de l´existence humaine et de l´âme humaine. En se
cherchant soi-même, le poète exploite le caractère ambivalent de l´eau. L'eau fraîche prend ici
sa valeur de guérison, signifie la pureté mais à la fois l´eau symbolise un élément qui peut
détruire et cacher quelque chose d´impur. L´eau ainsi que d´autres déterminismes
géographiques, souvent en contraste, par exemple la mer, le bosquet, le souffle, un vent
impétueux, les tempêtes, le soleil, la lune, l´alternance des saisons, représentent l´image de la
main de Dieu et des tempêtes intérieures de Grégoire de Nazianze. Ces déterminismes
reflètent le monde des idées chrétien et païen.
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Biblická záhrada – niekoĐko poznámok k dielu Jána Ursina*
Lenka FIŠEROVÁ
(Trnava)
Biblia predstavuje bohatú studnicu inšpirácie a vzbudzuje záujem mnohých uþencov
a bádateĐov z rôznych vedných odborov. Záujem o biblickú flóru bol populárny už od
dávnych þias. Názvy rastlín a ich plodov sa objavujú na nespoþetnom množstve miest v oboch
Zmluvách i v apokryfných spisoch. Preto nie je prekvapujúce, že teológovia i ćalší uþenci
venovali tejto tematike zaslúženú pozornosĢ. Teologická literatúra o flóre od prvopoþiatkov
referuje a ponúka rôzne komentáre o rastlinách v Biblii, þi o ich výskyte v biblických
krajinách.
Od konca pätnásteho storoþia sa zaþínajú objavovaĢ diela, ktoré predstavujú akýsi
základ biblickej botaniky, a autori ju považujú priam za vedný odbor. Prvé dielo, ktoré sa
však exkluzívne orientuje len na rastliny a stromy spomínané v Písme, sa objavuje až v druhej
polovici šestnásteho storoþia. Tento spis s názvom Herbarum atque arborum quae in Bibliis
passim obviae sunt et ex quibus sacri vates similitudines desumunt, ac collationes rebus
accommodant, dilucida explicatio (Antverpiae 1566) mal 161 strán a vyšiel vo viacerých
reedíciách. Jeho autorom bol dánsky lekár a spisovateĐ Levinus Lemmens (1505 – 1568).1
Zameral sa najmä na vysvetlenie metafor, symbolov a parabol v oboch Zmluvách. O dve
desaĢroþia neskôr v roku 1587 vyšlo Lemmensovo dielo v anglickom preklade T. Newtona
s niekoĐkými doplneniami a zmenami.2 Ćalšími zo spisovateĐov, ktorí sa venovali biblickej
botanike v sedemnástom storoþí, boli F. Velles, Ludovicus Rumetius, Isidoro de Barreira þi
Johannes Meurs. Všetky spomenuté diela sa zameriavajú na biblické rastlinstvo v širokom
zábere. Objavujú sa aj kratšie spisy, ktoré pertraktujú len jednu špecifickú tému. Je
pozoruhodné, že autormi týchto prvých diel o biblickej botanike neboli bádatelia
s botanickými vedomosĢami a praktickými skúsenosĢami. Z toho pramenilo i mnoho
nepresností a omylov, kećže podobu þi biotop opisovaných stromov a rastlín þasto nepoznali.
Ich komentáre a argumentácie boli þastejšie podložené metafyzickými, filozofickými
a filologickými dôkazmi. Vo svojich dielach þasto komentovali závery svojich predchodcov a

* Štúdia je þiastkovým výstupom z grantov MŠ SR VEGA 1/0577/11 a VEGA 1/1007/11.
1

K jeho práci por. L´époque de la Renaissance. 1400 – 1600. Tome IV. T. Klaniczay – E. Kushner – P. Chavy
(eds.). Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins Publishing Company 2000, s. 341.
2
An herbal for the Bible. London 1587.
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uvádzali argumenty, ktoré neboli podložené výskumnými botanickými metódami. Až v druhej
polovici osemnásteho storoþia vychádza prvé dielo pod názvom Cesta do Palestíny (1757),
ktoré zakladá svoje poznatky na reálnom botanickom výskume biblických rastlín v ich
prirodzených lokalitách.3 Jeho autorom bol švédsky naturalista a cestovateĐ Frederik
Hasselquist (1722 – 1752), žiak slávneho Carla Linného. Práve Linné vydal jeho zápisky
z trojroþného pozorovania, kećže Hasselquist podĐahol chorobe spôsobenej þastým
cestovaním. Mnoho ćalších botanikov nasledovalo Hasselquistov vzor a pustili sa
do precízneho skúmania flóry Svätej zeme.4
Náš príspevok sa venuje jednému zo starších spisov s názvom Arboretum Biblicum.
Dielo stojí na hranici medzi spismi, ktorým úplne chýba botanická odborná zložka,
a neskoršími fundovanými botanickými traktátmi. Jeho autorom je nemecký teológ a uþenec
Ján Henrich Ursinus (1608 – 1667). Ursinus sa narodil v Speyeri, štúdium absolvoval
v Štrasburgu. Neskôr zastával funkciu rektora na gymnáziu v Mainzi. Ako kazateĐ pôsobil vo
Weingartene, na niekoĐko rokov sa vrátil aj do rodného mesta a svoju životnú púĢ ukonþil
v Regensburgu.5 Jeho spis Arboretum prvý raz vyšiel v roku 1663 v Norimbergu.
Pravdepodobne ide len o zhodu náhod, ale v tom istom roku vyšlo v Londýne dvojzväzkové
dielo, ktoré skúmalo biblickú faunu, z pera francúzskeho uþenca Samuela Bocharta.6
Ursinus venoval Arboretum svojmu podporovateĐovi, rektorovi univerzity v Jene
a profesorovi biblických jazykov Jánovi Frischmuthovi (1619 – 1687). Vydanie, ktoré sme
mali k dispozícii, vyšlo tlaþou v roku 1699 opakovane v Norimbergu. Vo forme príveskov sú
s ním zviazané ešte dve ćalšie Ursinove diela, ktoré dopĎĖajú Arboretum.7 Spoloþne tak tvoria
ozajstnú biblickú záhradu.
Na zaþiatku venovania autor uvádza dôvody napísania spisu. Najprv hovorí o vrúcnej
potrebe þítania Sv. Písma: „Rozjímanie nad Písmom je jediná vec, ktorá živí a osviežuje
myseĐ v tomto nepokojnom svete. Pomáha, keć som znavený vekom i námahou, zaraz sa
3

Frederik Hasselquist: Iter Palaestinum eller Resa til Heliga Landet, Förrättad Infrån år 1749 til 1752.
Stockholm, tyrkt på Lars Salvii kåstnad 1757.
4
MOLDENKE, Harold N. – MOLDENKE, Alma L.: Plants of the Bible. New York: Roland Press, 1952, s. 1 –
9. Pozri aj pre bližšie informácie k vývoju biblickej botaniky, autorom a dielam.
5
Viac údajov o živote a diele Jána Henricha Ursina pozri Johannes Heinricus Ursinus: Autobiographischer
Lebenslauf. H. W. Wurster (ed.) In: Zeitschrift für beyerische Kirchengeschichte 51. Nürnberg, 1982, s. 73 –
105.
6
BOCHART, Samuel: Hierozoicon sive Bipertitum opus de animalibus Sanctae Scripturae. Londini: Tho.
Roycroft 1663.
7
URSINUS, Johannes Henrichus: Arboretum Biblicum. Norimbergae 1699. (=Arboretum); URSINUS, Johannes
Henrichus: Arboreti Biblici Continatio sive Historiae plantarum Biblicae libri tres. I. De sacra phytologia, II.
Herbarius sacer, III. Hortus aromaticus. Norimbergae: apud Johannem Danielem Tauberum 1699; URSINUS,
Johannes Henrichus: Theologiae symbolicae sive parabolarum sacrarum sylva. Norimbergae: apud Johannem
Danielem Tauberum 1699. Zväzok sa nachádza v ýaploviþovej knižnici v Dolnom Kubíne pod signatúrou
X/3563.

47

môžem vrátiĢ k práci osviežený a nepoddávaĢ sa. Prichádzam na to, že zaháĖa životné
Ģažkosti a nechuĢ k práci.“8 Hneć nato píše, že práve otázka biblickej flóry zaujala jeho
pozornosĢ: „A tak som vstúpil do rajskej záhrady a zaþal som rozmýšĐaĢ o tu zasadených
stromoch, a hoc sú kde-tu roztrúsené, podujal som sa ich zoradiĢ a usporiadaĢ. Trúfalý to þin,
ale z lásky k Písmu som neodolal.“9 Následne oboznamuje s túžbou doplniĢ Arboretum
o rozpravu o ćalších biblických rastlinách: „K stromom by som tiež chcel dosadiĢ záhradu
bylín a vonných rastlín. V tom mi však bránia zatiaĐ iné povinnosti, všetko je teda v Božích
rukách.“10 Potom už oslovuje priamo Jána Frischmutha: „Teba teraz, môj vzácny priateĐu,
pozývam do záhrady stromov, nie však ako návštevníka, ale ako arbitra. Ak láskavo vyjadríš
svoj názor, chyby, ktorých som sa dopustil, opravíš, a veci, ktoré som vynechal, doplníš,
budem považovaĢ svoju prácu za prínosnú.“11 Na záver ešte vyslovuje želanie, aby jeho dielo
bolo prospešné i ćalším generáciám.12
Z formálneho hĐadiska je Arboretum rozdelené do štyridsiatich deviatich kapitol. Prvé
dve kapitoly ponúkajú definíciu stromu a jeho jednotlivých þastí. V tretej kapitole je menný
zoznam stromov, prvý je vždy hebrejský názov prepísaný do latinky, nasleduje hebrejská
podoba názvu a potom latinský, prípadne aj grécky ekvivalent. Ostatné kapitoly proporþne
viac-menej zodpovedajú jednotlivým stromom. PochopiteĐne však nájdeme aj prípady, keć
v jednej kapitole þítame o viacerých stromoch, a naopak, keć jednému stromu sú venované
viaceré kapitoly. Tak pre zrejmé dôvody zisĢujeme, že autor venoval najviac kapitol dubu –
štyri (kap. 14 – 17) a olive, ktorú popísal v troch kapitolách (kap. 39 – 40). Pomerne jednotná
výstavba prispieva k prehĐadnosti spisu. Autor využíva citácie z Písma, þasto jednotlivé
sentencie parafrázuje, niekedy len uvedie lokáciu.
Sväté Písmo však nebolo jediným zdrojom pre Ursina, antickí autori mu tiež poskytli
pestrú paletu argumentov, v texte na nich nielen odkazuje, ale þasto z nich cituje celé pasáže
(Aristoteles, Plinius, Horatius, Propertius, Vergilius, Ovidius et al.). Svoje komentáre þasto
8

Arboretum, Dedicatio: „Inter tot mundi procellas, una res est, quae bonam mentem et pascat et reficiat,
Sacrarum literarum meditatio. Me certe una tenet, ut quanquam et aetate et laboribus fessus, subinde quasi
refectus ad clavum et clavam redeam nec deficiam. Invenio ibi semper quod vitae molestias et fastidia studiorum
abstergat.“ s. p.
9
Ibid.: „Itaque nuper Paradisum hunc ingressus, ...; coepi Arbores consitas contemplari, ac passim dispersas
quasi in quicuncem (!) redigere et disponere. Audax facinus! sed trahit sua quemque cupido; me Amor harum
Literarum.“
10
Ibid.: „Eram et Herbarium et Aromaticum Hortum plantaturus; sed alia et alia semper avocant, eventus Deo
in manu est.“
11
Ibid.: „Te in hoc Arboretum meum vir clarissime, invito, non tantum spectatorem futurum, sed arbitrum; nulla
re fretis, nisi amore et benevolentia, multis huc usque erga me demonstrata argumentis. Si lubenter inspexeris,
quae errata sunt correxeris, quae desunt suppleveris, inscriptionis huius putabo me fructum tulisse
amplissimum.“
12
Ibid.: „Sed et iuventus et quotquot sacras colunt literas, messem inde colligent uberrimam.“
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podkladá filozofickými þi teologickými argumentmi. Unikátnym prínosom je tiež precízny
rozbor pôvodu názvov stromov, pri ktorom berie do úvahy originálne hebrejské a grécke
texty, a Ursinus tu potvrdzuje svoju kompetentnosĢ lingvistu. Posledná kapitola sa už
nevenuje žiadnemu stromu osobitne, ale ponúka akési zhrnutie a poukazuje na rozdiely medzi
jednotlivými stromami.
Naše vydanie Arboreta je zaujímavé i tým, že obsahuje detailné ilustrácie, podĐa
autora, dôležitých stromov. Je však treba poznamenaĢ, že v niektorých prípadoch sa ilustrácie
v podstatnej miere líšia od skutoþnej podoby. Okrem týchto názorných pomôcok spis
obsahuje aj dvadsaĢosem unikátnych emblematických výjavov v podobe medirytín. Autorom
medirytín je nemecký umelec Jozef z Montelagre († 1718). Väþšina z nich prezentuje
interakciu medzi þlovekom a prírodou. Jeden z idylických príkladov nájdeme v kapitole
o buku, kde je zaradená medirytina s názvom Et umbram praebet et escam (Poskytuje i tieĖ
i obživu) zachytávajúca pastierov sediacich v tieni buku, okolo sa pasúce stádo a mesto na
horizonte.

Niektoré

medirytiny

obsahujú

dva

emblematické

výjavy,

napríklad

v dvanástej kapitole o vĚbach. V hornej þasti obrazu je znázornené zátišie s vĚbami a spiacim
mužom s komentárom Umbrosae salices, volucresque canorae fecerunt somnos

13

(Tienisté

vĚby a spievajúce vtáky spánok prinášajú). Tento citát þerpá z Ovidiovho Kalendára z tretej
knihy venovanej marcu, konkrétne ide o scénu opisujúcu odpoþinok Rey Silvie v príbehu o
zrodení Romula a Rema. V spodnej þasti je vyobrazený muž s vĚbovou ratolesĢou a pred ním
sa plaziace hady. V texte pod výjavom þítame Virus fugat atque dolor. Príkladom iného
využitia antickej literatúry môžeme sledovaĢ pri výjave, ktorý predstavuje mladú ženu
s pohárom v ruke stojacu nad priepasĢou, kde Ursinus opäĢ siahol po antickom autorovi.
V tomto prípade však používa protipól Vergiliovho sic itur ad astra,14 z ktorého sa stalo sic
itur ad Orcum.
VráĢme sa ešte v niekoĐkých vetách k už spomenutým dvom titulom, ktoré náš zväzok
obsahuje.15 Prvý z nich Ursinus uvádza pod názvom Pokraþovanie arboreta alebo Dejiny
biblických rastlín a je rozdelený do troch kníh – Posvätná náuka o rastlinách, Posvätný herbár
a VoĖavá záhrada. V prvej knihe ponúka všeobecnú charakteristiku rastlín a ich þastí, kde
opäĢ poskytuje lingvistický rozbor ich názvov. V herbári podobne ako v Arborete nájdeme
zoznam názvov jednotlivých bylín, ktoré sem zaradil. Názvy obsahujú prepis hebrejského
pomenovania rastliny do latinky, názov napísaný v hebrejþine i jeho latinský ekvivalent
13

Ovidius, Fasti, III, 17 – 18.
Vergilius, Aeneis, IX, 641.
15
Pozri pozn. 7.
14
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a odkaz na konkrétne pasáže v Písme. VoĖavá záhrada sa už podĐa názvu zaoberá vonnými
bylinami (aloe, myrha, feruĐa, škorica). Druhý prívesok, ktorý je zaradený do nášho vydania,
autor nazval Les symbolickej teológie alebo svätých podobenstiev. Tu Ursinus opisuje dvesto
symbolov z Písma, ku ktorým vyberá i relevantné sentencie. Všetky tri diela majú na konci
zaradený užitoþný zoznam stromov þi rastlín aj s odkazmi na konkrétne miesta v Písme.
Hoci Ursinovo dielo nemá základy podložené solídnym botanickým výskumom,
predsa len ponúka neobyþajný pohĐad do biblickej záhrady a nabáda þitateĐa ponoriĢ sa hlbšie
do štúdia Písma. Z filologického hĐadiska možno len obdivovaĢ Ursinovu precíznosĢ
a nadšenie. Umeleckú hodnotu dielu nepochybne dodávajú medirytiny, ktoré text do istej
miery odĐahþujú a poskytujú þitateĐovi ćalší odtienok poznania.
Summary
Biblical Garden – a Few Notes on the Work of John Ursinus
The Bible was the source of interest and inspiration for many scholars from early times. In the
16th and 17th century the biblical plants and herbs inspired a lot of authors, however, not
authors actively trained in botany. German theologist and scholar John Henry Ursinus (1608 –
1667) with his treatise Arboretum Biblicum is one of them. Our edition of Ursinus´ Arboretum
Biblicum (Nuremberg 1699) contains his two other books centered on biblical phytology and
symbolical theology. The discussed treatise describes plants, mainly trees, which are
mentioned in the Scriptures, and is completed with philological and philosophical notes by
author. The Text of Arboretum is also supplemented with illustrations of plants and some
emblematical pictures of the life of a man together with nature commented by short sentences.
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Ciceronov ironický spôsob vyjadrovania sa v spise De fato III, 5 – IV, 8
Peter FRAĕO
(Trnava)
Úvod
Irónia (gr. İݧȡȦȞİȓĮ) prekonala v rámci dejín antického myslenia množstvo významových
premien. Od najstarších negatívnych hodnotení, kde výraz İݫȡȦȞȱoznaþoval podlého þloveka,
vedome skrývajúceho bezmocnosĢ za úþelom vlastného prospechu, až po sokratovskú
„osvietenú“ nevedomosĢ spojenú so zveliþeným vychvaĐovaním múdrosti dialogických
partnerov.1 Rozvoj rétorických škôl ale spôsobil, že irónia sa postupom þasu
„vykryštalizovala do podoby reþníckej figúry, ktorej hlavnou funkciou bolo ozvláštnenie,
skrášlenie reþi, alebo sa vo forme sarkastického posmechu stáva stabilnou výbavou v arzenáli
rétorických trikov pri slovných súbojoch.“2 Irónia stratila prevažne filozofický význam
a nadobudla podobu rétorickej techniky. Za hlavného predstaviteĐa tejto funkþnej zmeny
môžeme považovaĢ Marca Tullia Cicerona.
Tento rímsky autor síce pristupoval ku gréckym myšlienkam inovaþne, ale zároveĖ
akceptoval ich tradiþné ukotvenie v gréckom kultúrnom priestore. Irónia mala v autorovom
ponímaní úplne odlišnú funkciu, þo ale nebránilo, aby sa považoval za priameho dediþa
Sokratovej irónie. Podobne praktická stránka argumentácie contra omnia a in utramque
partem sa len veĐmi málo podobala na metódu elenchos, no Cicero neustále pripomínal jej
sokratovský pôvod. Pre rímskeho autora predstavovala irónia súþasĢ reþníckeho prejavu,
ktorej hlavnou funkciou bolo vyvolaĢ smiech medzi obecenstvom. Na dosiahnutie tohto stavu
využíval veĐké množstvo situaþných praktík. Howard V. Canter, ktorý skúmal iróniu
v Ciceronových Reþiach, uvádza niekoĐko jej podôb. Napríklad reþníkov predstieraný
nezáujem o predmet reþi, ironické opakovanie tých istých slov, prehnané sebapodceĖovanie,
predstieranie dôvernosti þi krajný sarkazmus.3 Cicero najþastejšie definoval iróniu ako
dissimulatio – zatajovanie, zamlþovanie, pretvarovanie sa, keć reþník hovoril nieþo iné, než si
myslel, priþom za pozitívne þrty ironickej komunikácie považoval elegantnosĢ (urbanitas),

1

Bližšie pozri: FEDORKO, Marián: Sókratés a Platón ako ironici. In: Sokratika I. Sokratovská tradícia
myslenia od antiky po súþasnosĢ. V. Suvák (ed.). Prešov: PU 2006, s. 62 – 94.
FEDORKO, Marián: Ohlas a pôsobenie Sókratovskej irónie od Aristotela po koniec novoveku. In: Sokratika I.
Sokratovská tradícia myslenia od antiky po súþasnosĢ. V. Suvák (ed.). Prešov: PU 2006, s. 260.
3
Bližšie pozri: CANTER, V. Howard: Irony in the Orations of Cicero. The American Journal of Philology
57/1936, þ. 4, s. 457 – 464.
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duchaplnosĢ (lepor) a ušĐachtilosĢ (humanitas).4 Irónia slúžila ako ušĐachtilý prostriedok
žartovania (bella ironia, si iocaremur),5 ktorý možno použiĢ skôr pri rozhovore medzi Đućmi
a reþníckom prednese, než pri vážnej polemike a svedeckej výpovedi.6
V prípade spisu De fato (O osude) nemožno hovoriĢ ani tak o priamej rétorickej irónii,
v zmysle úmyselnej pretvárky, ako skôr o urþitých náznakoch, ktoré majú podobu krátkych
ironických príkladov, priþom ich pointa súvisí s celkovým pochopením kontextu daného
textu. Pomocou nich a vćaka metodickému skepticizmu novej Akadémie Cicero kritizuje
deterministické dôsledky helenistických myšlienkových smerov na oblasĢ našej každodennej
rozhodovacej þinnosti.7 Pre potreby nášho príspevku sme vybrali dva komplexy príkladov
ironickej komunikácie z piatej až ôsmej kapitoly spisu De fato.8
Cicero, De fato III, 5 – 6
V piatej a šiestej kapitole je znázornených viacero príkladov z Poseidóniovho strateného
diela, ktorými stoický mysliteĐ obhajoval vzájomný kauzálny vzĢah medzi veštením
(divinatio) a osudovým naplnením (fatum) v kontexte filozofickej náuky ʌİȡ ޥıȣȝʌĮșİȓĮȢ. Za
úþelom objektívneho potvrdenia tejto príþinnej relácie zozbieral Poseidónios niekoĐko
historických príkladov, ktoré tvorili hlavnú zložku jeho argumentácie. Cicero ale nesúhlasil
s ich relevantnosĢou, nakoĐko išlo o príbehy s ironickými þrtami, ktoré sa dali racionálne
vysvetliĢ pomocou filozofickej koncepcie náhody (fortuna).9
Prvý prípad sa týkal veštby, ktorá predpovedala neznámemu mužovi bez mena, že
zahynie vo vode (scribit praedictum in aqua esse pereundum). Predpoveć orákula sa splnila
a tento þlovek naozaj prišiel o život po tom, þo sa utopil v potoku (in rivo esse lapsum).
Cicero ale špecifikoval, že išlo o osobu, ktorá v minulosti prežila stroskotanie na mori

4

Bližšie pozri: Cicero, De oratore II, 67, 269 – 270. Termín dissimulatio je taktiež použitý v De oratore III, 53,
203. Okrem toho nachádzame v Ciceronových spisoch grécky výraz ΉϢΕΝΑΉϟ΅ v polatinþenej forme ironia:
Cicero, Brutus 85, 292; 85, 293; 86, 296; De oratore II, 67, 270. Ćalej slovné spojenie inversio verborum,
respektíve invertere verba je uvedené v spise De oratore II, 65, 261 – 262. V De Officiis I, 30, 108 sa ironik
oznaþuje pojmom simulator.
5
Cicero, Brutus 85, 293.
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O okolnostiach použitia irónie pozri napríklad: Cicero, Brutus 85, 293; De oratore II, 67, 270; III, 53, 203.
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Filozofické aspekty piatej a šiestej kapitoly spisu De fato sme rozoberali v samostatnej štúdii: FRAĕO, Peter:
Cicero a jeho interpretácia Poseidóniovej náuky ʌİȡ ıȣȝʌĮșİȓĮȢ v spise De fato. In: Sambucus VII. D.
Škoviera – N. Sipekiová (eds.). Trnava: FF TU v Trnave 2011, s. 15 – 23.

52

(naufragus).10 Jedno jediné slovo úplne pozmenilo význam danej historky. Z dôkazu
pôsobenia osudu sa stala epizóda, založená na ironických okolnostiach smrti. Neznámy muž,
najskôr námorník, ktorý bez ujmy prežil stroskotanie na mori, sa nakoniec utopil v obyþajnom
potoku.
Druhá udalosĢ súvisela s lupiþom Ikadiom, ktorý zomrel po tom, þo mu na nohy
spadol kameĖ z jaskyne (ex spelunca saxum in crura eius incidisse). PodĐa Stephena J.
Harrisona spoþíva problematickosĢ historky v tom, že tu v koneþnom dôsledku nejde o prípad
splnenej veštby. Cicero jednoznaþne uvádza, že Poseidónios nenapísal niþ o veštbe (nihil
enim scribit ei praedictum).11 ZatiaĐ þo v predchádzajúcom prípade sa ironickosĢ jasne
vzĢahovala na okolnosti smrti, vo vzĢahu medzi veštbou a jej naplnením, v tomto prípade
chýbal textový materiál, ktorý by objasĖoval ironickú pointu Ikadiovej smrti. Svetlo do
prípadu priniesla až nepatrná poznámka Hadriana Turneba, ktorý napísal v 16. storoþí
komentár k spisu De fato. V Ėom špecifikoval, že dôvodom spadnutia kameĖa na nohy bol
Ikadiov námornícky život.12 Moderní interpretátori zároveĖ upozorĖovali na dielo gramatika
Sexta Pompeia Festa, ktorý nazval Ikadia pirátom.13 Na základe konkretizácie dospel Stephen
J. Harrison k záveru, že príþinu Ikadiovej smrti možno identifikovaĢ s rímskym trestom
ukrižovania a následného preĢatia nôh (lat. crurifragium), ktorý sa þasto používal pri
rozsudkoch namierených voþi pirátom. Irónia historky spoþívala v skutoþnosti, že Ikadios
nezomrel ako za trest odsúdený pirát so zlomenými nohami na kríži, ale že mu nohy zlomil
náhodne uvoĐnený kameĖ z jaskyne.14 V oboch prípadoch sa irónia vzĢahovala na rovinu
nesplneného profesijného oþakávania. Neznámy muž bez mena a Ikadios boli profesijne spätí
so životom na mori, no životnú púĢ im neukonþili typické spôsoby usmrtenia v rámci ich
profesií, ale úplne ironické udalosti.
Ironická dimenzia ćalších dvoch príkladov je opätovne postavená na okolnostiach
smrti, ktoré ale teraz spoþívajú v oblasti terminologickej zámeny. V poradí tretia historka
súvisela so životným príbehom sofistu þi gramatika Dafita, ktorý požiadal delfskú vešticu
10

Širší kontext historky nepoznáme. K interpretácii bližšie pozri: SCHALLENBERG, Magnus: Freiheit und
Determinismus. Ein Philosophischer Kommentar zu Ciceros Schrift De fato. Berlin: Walter de Gruyter 2008, s.
101 – 102.
11
Bližšie pozri: HARRISON, J. Stephen: Cicero and 'Crurifragium.' The Classical Quarterly 33/1983, þ. 2, s.
453.
12
V latinskom znení: „In eius crura ex spelunca saxum incidit, cum tamen vitam maritimam coleret.“ Komentár
Hadriana Turneba cituje Karl Bayer. CICERO, Marcus Tullius: Über das Schicksal/De fato, s. 114.
13
„Rhondes Icadionque cum dixit Lucilius, duo nomina piratarum posuit, tam infestum sibi corpus et
valitudinem referens, quam illi essent saluti navigantium.“ Citované podĐa: FESTUS, P. Sextus: De verborum
significatu quae supersunt. Cum Pauli Epitome. W. M. Lindsay (ed.). Stuttgart und Leipzig: B. G. Teubner 1997,
s. 332.
14
Bližšie pozri: HARRISON, J. Stephen: c. d., s. 454. Pozri taktiež: SCHALLENBERG, Magnus: c. d., s. 102.
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o radu v otázke hĐadania strateného koĖa. Skutoþným Dafitovým úmyslom nebolo však nájsĢ
koĖa, kećže žiadneho ani nevlastnil, ale urobiĢ si posmech z neomylnosti veštiarne. Pýthia
mu predpovedala, že strateného koĖa nájde, ale ten mu následne spôsobí smrĢ. Keć sa potom
vracal z veštiarne, všetkým okoloidúcim sa vystatoval ako jednoducho dokázal oklamaĢ
vešticu. KráĐ Attalos ho však po príchode do Malej Ázie chytil a nariadil, aby ho zhodili
z vysokej skaly, ktorá sa nazývala KôĖ (lat. Equus). Dafitova smrĢ mala slúžiĢ ako výstraha
pre Đudí, ktorí by sa odvážili robiĢ si posmech z bohov.15 Cicero sa v texte ironicky pýta þi
možno veštbu pôvodne hovoriacu o páde z koĖa a následnom úmrtí (ex equo cadere atque ita
perire) kauzálne priþleniĢ k tematicky úplne inej udalosti, v ktorej názov KôĖ už prináležal
nieþomu úplne odlišnému (nomen habebat alienum).
Rímsky autor postupoval podobne aj pri poslednom štvrtom príklade. Odmietal uveriĢ
absurdnej historke o macedónskom kráĐovi Filipovi, ktorý sa mal podĐa jednej veštby
vyhýbaĢ záprahu pozostávajúcemu zo štyroch koní (lat. quadriga). Preto vydal nariadenie,
aby sa všetky záprahy zabavili a zhromaždili na jednom mieste v Boiótii. Osud ho ale
nakoniec dostihol, lebo kráĐov vrah Pausanias mal na rukoväti meþa znázornený obraz
štvorzáprahu.16 Pomocou jednoduchých ironických techník dokázal Cicero úplne zosmiešniĢ
myšlienkovú hĎbku Poseidóniových argumentov, ktoré stoický filozof považoval za doklady
existencie objektívnych zákonitostí medzi príþinou (veštba) a úþinkom (naplnenie veštby).
Cicero, De fato IV, 7 – 8
Odlišným spôsobom Cicero postupoval v 7. – 8. kapitole spisu De fato, kde dokazoval, že
Chrysippova teória ΔΉΕϠȱ ΗΙΐΔ΅ΌΉϟ΅Ζȱ má krajne deterministické dôsledky na oblasĢ
Đudského rozhodovacieho procesu. Konkrétne išlo o problém vplyvu charakteru urþitého
miesta (natura loci) na fyzickú a psychickú konštitúciu Đudí. PodĐa Chrysippa existoval
priamy kauzálny vzĢah medzi klimatickými pomermi miesta, v ktorom þlovek žil a našimi
každodennými vôĐovými rozhodnutiami. Dôsledkom korelácie bola otázka, do akej miery
sme zodpovední za naše konanie my sami a do akej miery sme determinovaní naším
vonkajším prostredím? Z tohto dôvodu sa Cicero snažil degradovaĢ filozofický zmysel

15

Dafita nazýva sofistom Valerius Maximus (1, 8, ext. 8). Naopak Strabón (14, 1, 39) ho identifikuje
s gramatikom, ktorý si podĐa vešteckej predpovede mal chrániĢ hruć (șȫȡĮȟ). Z tohto dôvodu nosil na hrudi
pancier. No napokon bol ukrižovaný na kopci s názvom Pancier (ĬȫȡĮȟ), kećže urazil kráĐa posmešnými
veršami. Všetky uvedené zdroje uvádzame podĐa: FONTENROSE, Joseph: The Crucified Daphidas.
Transactions and Proceedings of the American Philological Association 91/1960, s. 83 – 99. Bližšie pozri
taktiež: SCHALLENBERG, Magnus: c. d., s. 102 – 103.
16
Valerius Maximus, 1, 8, ext. 9. Druhá verzia príbehu hovorí, že bol zavraždený na jednom mieste v Boiótii,
ktoré sa nazývalo Štvorzáprah (lat. Quadriga). Uvádzané podĐa: SCHALLENBERG, Magnus: c. d., s. 103.
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Chrysippovej teórie. Ako prostriedok pritom využíval ironické myšlienkové experimenty,
ktoré poukazovali na deterministické dôsledky stoickej náuky v Đudskej praxi.
Ak by sme podĐa rímskeho filozofa uznali Chrysippovu teóriu za pravdivú, potom by
riedky vzduch (caelum tenue) zodpovedal aj za slobodné rozhodnutia typu þi sa stanem
poslucháþom Zenóna, Arkesilaa, alebo Theofrasta (ut aut Zenonem quis aut Arcesilam aut
Theophrastum audiat). Podobná situácia by nastala aj vtedy, ak by sa kvalitou ovzdušia
podmieĖoval názor, že si viac ceníme víĢazstvo na Nemejských, než na Isthmických hrách (ut
Nemea potius quam Isthmo victoriam petat).17 Vidíme, že Cicero úmyselne vzĢahoval
dôsledky Chrysippovej teórie jednak na oblasĢ privátnej intelektuálnej sféry (rozhodnutie sa
pre konkrétny filozofický smer), a jednak na rovinu tradiþne ukotvených názorov
(rozhodnutie v otázke prestíže víĢazstva na športovom podujatí).
Výrazne osobný a politický akcent mal posledný príklad. Ak by Chrysippova teória
platila, potom by prírodné prostredie bolo zodpovedné aj za to, že sa Cicero radšej prechádza
v Pompejovom stĎporadí ako na Martovom poli (ut in porticu Pompei potius quam in Campo
ambulemus), že sa radšej prechádza s tebou, než s niekým iným (tecum quam cum alio),
prípadne, že viacej obĐubuje prechádzky poþas Íd než poþas Kalend (Idibus potius quam
Kalendis). Podobne ako u Ikadia, tak aj v tomto prípade bolo veĐmi Ģažké urþiĢ konkrétnu
ironickú pointu textu.
So zaujímavou interpretáciou nakoniec prišiel japonský bádateĐ Tokiko Takahata,
ktorý sa zaoberal skúmaním politických motívov v Ciceronových spisoch. Porticus Pompei
podĐa neho nepriamo symbolizoval stoickú, respektíve akúkoĐvek filozofickú školu a campus
Martii, ako miesto cenzu a comitiae centuriatae politickú þinnosĢ. Veta tecum quam cum alio
zas poukazovala na osobu designovaného konzula Aula Hirtia, o ktorého priazeĖ sa Cicero
uchádzal v súvislosti s nadchádzajúcim bojom proti Marcovi Antoniovi. Výraz Idus sa týkal
dátumu Caesarovho zavraždenia (Idus Martiae), zatiaĐ þo termín Kalendae sa vzĢahoval na
þasové obdobie zväþšovania Caesarovej moci.18

17

Zénón bol zakladateĐom stoicizmu, Arkesilaos strednej Akadémie a Theofrastos nástupca Aristotela vo vedení
peripatetickej školy. Všetci traja žili približne v rovnakom þasovom období. VíĢazstvo na Nemejských hrách
bolo cennejšie, kećže sa charakterom a programom podobali na najprestížnejšie Olympijské hry. Bližšie pozri:
GOLDEN, Mark: Sport in the Ancient World from A to Z. London and New York: Taylor & Francis Group 2005,
s. 108 – 109.
18
Bližšie pozri: TAKAHATA, Tokiko: Das Bild des römischen Staates in Ciceros philosophischen Schriften.
Marburg: s. n. 2004, s. 142 – 143. Robert W. Sharples s týmto názorom nesúhlasí, lebo z textu nie je dostatoþne
zrejmé, þi ide o tri nezávislé poznámky alebo o ich jeden navzájom podmienený komplex. Bližšie pozri:
CICERO, Marcus Tullius: On fate (De fato). Edited with an Introduction, translations and commentaries by R.
W. Sharples. Warminster: Aris & Phillips 1991, s. 165.
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Vyššie uvedený text môžeme interpretovaĢ ako Ciceronov osobný útok namierený
proti Chrysippovej teórii. Je ironické, aby riedky vzduch zodpovedal za Ciceronovo súhlasné
stanovisko s Caesarovou smrĢou, nakoĐko sa radšej „prechádza poþas Íd“ a za dialogického
partnera považuje priaznivca senátu

Aula Hirtia. Podobne klimatické prostredie

nezodpovedalo za to, že následkom tohto rozhodnutia sa rímsky filozof nemohol venovaĢ
politickej þinnosti, ale len filozofickému skúmaniu, ktoré symbolizovala „prechádzka
v Pompejovom stĎporadí.“ Poukazovanie na ironickú koreláciu medzi hustotou ovzdušia
a okolnosĢami Caesarovej smrti zdôrazĖovalo Ciceronov indeterministický názor v otázke
nezávislého rozhodovacieho procesu. Príþinou Caesarovho zavraždenia nebol charakter
prírodného prostredia, ale slobodné rozhodnutia konkrétnych Đudí, ktorí musia za vlastné
názory aj osobne zodpovedaĢ.
Záver
Na príkladoch uvedených v spise De fato III, 5 – IV, 8 sme videli, že pôvodne sokratovská
irónia s výraznými gnozeologickými prvkami a didakticko-pedagogickou funkciou ustúpila
primárne rétorickému použitiu v zmysle nástroja na vyvolanie žartu.19 V reþníckom prejave
slúžil smiech jednak na vyvolanie priazne (benevolentia) u obecenstva, a jednak spôsoboval
obdiv pre svoju duchaplnosĢ (acumen), þasto sústredenú do jedného slova, ktorá dokázala
protivníkove argumenty otupiĢ (frangere), zabrániĢ im v postupe (impedire), zmierniĢ ich
(elevare), odvrátiĢ (deterrere) alebo vyvrátiĢ (refutare).20 Kećže Cicero programovo spájal
reþnícke umenie s filozofiou, irónia, ako jedna z rétorických žartovných techník, našla
uplatnenie aj v autorových filozofických spisoch. Prostredníctvom smiechu znižovala
myšlienkovú

váhu

protivníkových

argumentov

a zároveĖ

plnila

funkciu

akéhosi

argumentaþného prológu, vćaka ktorému rímsky autor získaval hneć na zaþiatku þitateĐove
sympatie, þo mu následne umožnilo lepšie rozvinúĢ vlastné filozofické myšlienky.
Summary
Cicero's Ironic Way of Speaking in the Treatise On Fate III, 5 – IV, 8
At the beginning, author briefly concerns with the irony in the Greek and Roman culture.
However, the main aim of this paper is to present the features of philosophical irony in the
19

Bližšie pozri: FEDORKO, Marián: Ohlas a pôsobenie Sókratovskej irónie od Aristotela po koniec novoveku, s.
260 – 261.
20
Bližšie pozri: Cicero, De oratore II, 58, 236.
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treatise On Fate III, 5 – IV, 8. By means of irony Roman philosopher criticizes the
deterministic doctrines of stoic philosophers (Posidonius, Chrysippus) on the domain of the
human will. Cicero firstly uses irony as rhetorical instrument to elicit laughter. Irony has at
the same time a function of some introduction to the Cicero's argumentation. It causes reader's
sympathy, that help him better formulate his philosophical ideas.
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Aspekty moderného výskumu textovej tradície antických autorov*
Jana GRUSKOVÁ
(Bratislava – Wien)

Vo filologickej praxi sa u nás pri práci s textami antických autorov nezriedka používajú
nekritické vydania, ktorých text pôsobí obvykle dojmom úplnej jednoznaþnosti, pre vedeckú
prácu je však každá takáto edícia prameĖom veĐmi zavádzajúcim. Jediným metodologicky
správnym východiskom pre akékoĐvek vedecké bádanie sú kriticky zostavené vydania, ktoré
popri kompetentne konštituovanom texte zároveĖ v þo najväþšej možnej miere dokumentujú
relevantný rukopisný materiál a reflektujú aktuálny stav výskumu v oblasti textovej tradície
a textovej kritiky.
Zdrojom textu a nositeĐmi textovej tradície prevažnej väþšiny antických gréckych diel,
ktoré sa nám zachovali, sú byzantské kódexy napísané v knižnej minuskule; najstaršie z nich
pochádzajú z 9. a 10. storoþia. ýasová vzdialenosĢ medzi dobou vzniku napr. diel klasického
obdobia gréckej literatúry a ich najstaršími byzantskými minuskulnými rukopismi, na ktorých
sú založené naše vydania, je teda približne 1300 rokov, niekedy aj viac. V polovici 18.
storoþia zaþali rukopisnú tradíciu antických autorov obohacovaĢ nálezy starovekých
rukopisov z Herculanea a predovšetkým z Egypta. Ide o zlomky odpisov antických diel
napísaných na papyruse alebo na pergamene, ktoré sa zachovali náhodne, v Egypte v suchých
miestach na okrajoch púšte, þasto v skládkach odpadov þi v kartonáži múmií, v Herculaneu
zas zuhoĐnatené následkom sopeþného výbuchu. Najstaršie pochádzajú zo 4. storoþia pred
Kr., najmladšie približne z 5./6. storoþia po Kr. Ich systematické spracovávanie a vydávanie
sa zaþalo v 19. storoþí a pokraþuje dodnes. Hoci nám tieto zlomky antických
(a neskoroantických) zvitkov a kódexov umožĖujú sledovaĢ tradovanie textu antických diel
hlbšie do minulosti, sú spravidla veĐmi torzovité.1 PreniknúĢ podrobným štúdiom
zachovaného materiálu (priamej, ale aj nepriamej tradície) späĢ v þase cez byzantské znenie

* Predložená štúdia þerpá z výskumu uskutoþneného v dvoch projektoch Austrian Science Fund – Fonds zur
Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF), a to P20049-G02 „Aufarbeitung der griechischen
Demosthenes-Handschriften von der Antike bis zum 11. Jh.“ a P24523-G19 „Wichtige Textzeugen in Wiener
griechischen Palimpsesten“. Oba projekty sa realizujú na Rakúskej akadémii vied (Abteilung Byzanzforschung,
Institut für Mittelalterforschung). Vedúcim projektov je Prof. Otto Kresten, autorka tejto štúdie je ich riešiteĐkou.
1
Nezriedka sa vyznaþujú nižšou kvalitou textu, ak ide napr. o súkromné odpisy, školské cviþenia a pod.
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textu k antickým textovým vrstvám a odtiaĐ þo najbližšie k originálu je úlohou textovokritickej práce klasických filológov.2
Spolu s literárnymi dielami zdedili Byzantínci z antiky aj ideály vzdelania a hlboký
zmysel pre filológiu. V duchu posledných antických storoþí sa pestovanie archaizujúceho
attického štýlu, štýlu veĐkých prozaikov klasického obdobia, a nasledovanie formálnych
vzorov vyspelej antickej kultúry prenieslo aj do Byzancie. Práve tieto javy výrazne ovplyvnili
nielen dobový jazyk a vkus vzdelancov, ale významne prispeli aj k formovaniu vzĢahu
byzantskej kultúry k dielam antickej pohanskej minulosti vôbec. Rozhodujúce zmeny v tomto
ohĐade prebehli v 3. – 6. storoþí po Kr. Bola to doba, v ktorej sa prepájali hodnoty, vyspelé
formy antickej kultúry sa napĎĖali novým, kresĢanským obsahom; v prostredí tejto symbiózy
žili, študovali a pôsobili významné osobnosti kresĢanskej kultúry, ktorých diela a myšlienky
sa stali kĐúþovými pre nasledujúce storoþia a determinovali vo veĐkej miere neskorší vzĢah
kresĢanskej Byzancie k dediþstvu pohanskej antiky.
Nepokoje 6. – 8. storoþia, dobu niþenia a strát prežili diela antickej gréckej literatúry –
ak vôbec – v kláštoroch a knižniciach Východu. V 9. storoþí sa vnútropolitická, no najmä
zahraniþnopolitická situácia v Byzantskej ríši natoĐko uvoĐnili, že mohla postupne nastúpiĢ
nová doba kultúrneho rozmachu, ktorý dosiahol svoj vrchol v 10. storoþí. Tento rozmach sa
týkal ako umenia, tak aj literatúry, ale aj všeobecne vedeckého bádania. V tomto období
oživenia antickej gréckej literatúry a kritickej práce na jej textoch, ako aj v predchádzajúcich,
tzv. „temných“ storoþiach, sa antická grécka literatúra (od klasických autorov cez autorov
helenistických až po diela cisárskeho obdobia) vníma ako jednotný celok, hoci každá doba má
svojich obĐúbených spisovateĐov. Charakter vzdelania i samotná povaha a rozsah diel však
postavili do popredia ako pred neskorú antiku, tak pred celé byzantské obdobie okrem
tradiþnej aj novú formu používania, pôsobenia a tým aj tradovania diel: výber a excerpciu.3

2
K tomuto a k nasledujúcim paragrafom pozri o. i. DORANDI, Tiziano: Tradierung der Texte im Altertum;
Buchwesen. In: Einleitung in die griechische Philologie. Hrsg. von H.-G. Nesselrath. Stuttgart – Leipzig:
Teubner 1997, s. 3 – 16 (s odkazmi na literatúru); HUNGER, Herbert: Handschriftliche Überlieferung in
Mittelalter und früher Neuzeit; Paläographie, ibid., s. 17 – 44 (s odkazmi na literatúru); DOVER, Kenneth:
Textkritik, ibid., s. 45 – 58 (s odkazmi na literatúru); WILSON, Nigel G.: Griechische Philologie in Byzanz, ibid.,
s. 104 – 116 (s odkazmi na literatúru); WILSON, Nigel G.: Scholars of Byzantium. London: Duckworth 1983;
štúdie v HUNGER, Herbert, et al.: Geschichte der Textüberlieferung der antiken und mittelalterlichen Literatur I:
Die Textüberlieferung der antiken Literatur und der Bibel. Zürich: Atlantis 1961 (Nachdruck München:
Deutscher Taschenbuch Verlag 1975, 1988), a v PÖHLMANN, Egert, et al.: Einführung in die
Überlieferungsgeschichte und in die Textkritik der antiken Literatur II: Mittelalter und Neuzeit. Darmstadt:
Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2003. Pozri aj HUNGER, Herbert: Die hochsprachliche profane Literatur der
Byzantiner I – II (HdAW XII, Byzantinisches Handbuch 5, 1 – 2). München: Beck 1978; DOSTÁLOVÁ, RĤžena:
Byzantská vzdČlanost. Praha: Vyšehrad 1990, 20032.
3
V excerpovaní možno hĐadaĢ príþinu toho, že sa niektoré diela v pôvodnej podobe postupne stratili. Na
druhej strane by sme boli šĢastní, keby sme z diel, ktoré zmizli úplne, mali aspoĖ niekoĐko výĢahov.
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Textová tradícia gréckej literatúry veĐmi úzko súvisí s vývojom gréckeho písma.4
Literárne diela boli v antike a v ranobyzantských storoþiach písané a odpisované – þi už na
papyruse alebo na mladšom pergamene – v (knižnej) majuskule, veĐkom písme kaligrafickej
podoby. Asi poþas 8. storoþia po Kr. dochádza vo vývoji gréckeho písma k zmene, ktorá v 9.
storoþí vyúsĢuje do novej podoby písma, do tzv. knižnej minuskuly.5 Tá spájala krásu
a jasnosĢ majuskuly s plynulosĢou a praktickou použiteĐnosĢou kurzívnej minuskuly, ktorá
existovala už dávno predtým. V tradovaní antických diel zohrala transliterácia z majuskuly do
nového písma, tzv. metacharakterismos, rozhodujúcu úlohu. Vćaka odpisom do minuskuly
možno opäĢ sledovaĢ textovú tradíciu mnohých diel. Uþenci Byzantskej ríše, svetskí
i cirkevní, sa zaþali – viac þi menej intenzívne, celkovo však s obdivuhodným zápalom –
usilovaĢ o odpisovanie a študovanie diel starogréckych autorov, ktoré im boli ešte dostupné,
aby ich tak sprístupnili sebe a svojmu vzdelanému okoliu a zároveĖ ich zachovali pre
nasledujúce generácie. Snahy o zhotovovanie filologicky kompetentných vzorových
exemplárov viedli v prípade mnohých antických diel k vytvoreniu vysoko kvalitnej textovej
tradície.
Keć nastúpil proces inovácie v 9. storoþí, bol kánon diel þítaných v škole ustálený
zjavne v podobe viac-menej nezmenenej oproti neskorej antike. Takmer všetky texty, ktoré sa
zachovali do konca antiky, boli ešte stále relatívne dostupné. Niektoré klasické texty sa však
medziþasom vytratili (respektíve nemáme o nich priame doklady), ako napríklad Menandrove
komédie, no kvantum toho, þo sa zachovalo, bolo ešte stále veĐké. Novo prebudené vedomie
byĢ dediþom úctyhodnej a obdivuhodnej minulosti viedlo k oživeniu filologickej práce na
zachovaných textoch. Rukopisy sa porovnávali, opravovali, hodnotili, do textov sa
zaznamenávali iné doložené textové varianty, scholiá, poznámky atć. Vynakladalo sa úsilie
prispieĢ pomocou starých komentárov k pochopeniu znovu získaných diel.
Hoci o byzantskej filologickej þinnosti na antických textoch a o ich osudoch v 9. a 10.
storoþí už mnohé vieme, treba zdôrazniĢ, že pre hlbšie poznanie tejto doby, takej významnej
pre zachovanie antickej gréckej literatúry a pre modernú konštitúciu textu (constitutio textus)
jednotlivých diel, bude ešte treba vykonaĢ nejeden výskum, zameraný v prvom rade na
podrobné spracovanie zachovaného rukopisného materiálu. Vćaka novým poznatkom
4

Pozri napr. HUNGER, Handschriftliche Überlieferung, 1997, s. 26 – 44 (s odkazmi na literatúru); WILSON,
Nigel G.: Greek palaeography. In: The Oxford Handbook of Byzantine Studies. Ed. by E. Jeffreys, J. Haldon
and R. Cormack. Oxford: Oxford University Press 2008, s. 101 – 114 (s odkazmi na literatúru).
5
Nové písmo nevyžadovalo spravidla toĐko miesta ako majuskula, þo vo veĐkej miere šetrilo drahý
pergamen. Minuskulou bolo možné písaĢ rýchlejšie a maĢ pritom stále na zreteli kaligrafiu; systém prízvukov
a prídychov sa postupne stal neoddeliteĐnou súþasĢou nového písma, þo zlepšovalo þitateĐnosĢ a zrozumiteĐnosĢ
textu.
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v oblasti gréckej paleografie, ktorá zaznamenala v 20. storoþí, najmä od 70. rokov, razantný
vývoj,6 sa v posledných generáciách dosiahol významný pokrok vo výskume gréckych
rukopisov. Napriek tejto skutoþnosti nie sú ešte ani zćaleka všetky dôležité a nosné rukopisy
antických autorov prebádané, spracované a popísané s náležitou dôslednosĢou po stránke
paleografickej, kodikologickej a kultúrno-historickej. Poznatky, údaje a indície získané takýmto
spracovaním nám pritom dovoĐujú vyvodzovaĢ závery týkajúce sa textovej tradície a textovej
kritiky daných diel, a majú preto pre naše poznanie o antike, ktoré sa zakladá na týchto textoch,
zásadný význam.
Textová tradícia antických gréckych diel má rôznorodé podoby. Od diela k dielu sa
mení rozsah zachovaného materiálu, jeho charakter a špecifiká, rôznia sa aspekty, ktoré treba
braĢ do úvahy. Na ilustráciu uvediem dva príklady z vlastného výskumu.
Textová tradícia Démosthena, attického reþníka a politika zo 4. storoþia pred Kr., je
jednou z najbohatších. Nielen v antike, ale aj v byzantskom období patril medzi najväþšie
vzory, a tak sa jeho diela intenzívne þítali, študovali a odpisovali. To, þo sa tradovalo pod jeho
menom (hoci popri pravých textoch to boli aj poþetné diela iných autorov), vytvorilo zbierku,
tzv. Corpus Demosthenicum (CD). Moderný výskum jej rukopisov nadväzuje na dlhú
tradíciu. Od druhej polovice 18. storoþia sa filológovia vo svojich vydaniach a štúdiách
venovali popri textovej kritike stále viac aj paleograficko-kodikologickej stránke tých
rukopisov, ktoré zohĐadĖovali pri constitutio textus. V 19. storoþí sa objavujú prvé snahy o
systematické spracovanie kódexov CD.7 Novú éru výskumu Démosthenovej textovej tradície
otvoril na prelome 19. a 20. storoþia nemecký filológ Engelbert Drerup detailným štúdiom
rukopisov poþas intenzívnych pracovných ciest v európskych knižniciach, ktorého výsledky
publikoval v dvoch þlánkoch, zásadných pre neskoršie bádanie.8 V 20. storoþí, predovšetkým
v jeho druhej polovici, a v prvých rokoch 21. storoþia potom pristúpili významné práce k
textovej kritike a k textovej tradícii korpusu (resp. jeho jednotlivých diel) a viaceré moderné
edície,9 ale aj paleograficky orientované štúdie,10 v ktorých sa analyzovali – väþšinou v rámci
6
V tejto súvislosti treba spomenúĢ parížsku konferenciu z roku 1974; príspevky publikované v zborníku z nej
sa stali kĐúþovými pre mnohé oblasti gréckej paleografie; pozri La paléographie grecque et byzantine (Paris,
21 – 25 octobre 1974; Colloques internationaux du Centre National de la Recherche Scientifique, 559). Paris:
CNRS 1977.
7
Pozri napr. VÖMEL, Johann, Theodor: Notitia codicum Demosthenicorum I – V. Frankfurt am Main: Brönner
1833 – 1836.
8
DRERUP, Engelbert: Antike Demosthenesausgaben. Philologus, Suppl. VII/1899, s. 533 – 588; DRERUP,
Engelbert: Vorläufiger Bericht über eine Studienreise zur Erforschung der Demosthenesüberlieferung.
Sitzungsberichte der königlichen bayerischen Akademie der Wissenschaften 3/1902, s. 287 – 323.
9
K odborníkom v tejto oblasti patria (v chronologickom poradí) Bernhard Hausmann, Giorgio Pasquali, Dieter
Irmer, Luciano Canfora, Mervin R. Dilts, Robert Clavaud, Ruth Passweg, Herwig Maehler, Guglielmo Cavallo,
Douglas M. MacDowell a mnohí iní. Pozri aj pozn. 19.
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širšie koncipovaného výskumu – rôzne aspekty konkrétnych rukopisov. Dôležitým míĐnikom
sa stal inventár kódexov CD z 9. – 19. storoþia, ktorý v roku 1968 publikoval Luciano
Canfora;11 inventár obsahuje viac než 250 položiek, viac ako 220 spred r. 1600. ýo sa týka
systematického spracovania a vyhodnotenia poþetných fragmentov antických odpisov na
papyrusoch a pergamenoch, ktoré sa od 80. rokov 19. storoþia postupne vynárajú na svetlo a
uverejĖujú v edíciách,12 treba vyzdvihnúĢ predovšetkým priekopnícku dizertaþnú prácu
Bernharda Hausmanna z roku 1921 k prvým 50 fragmentom;13 odvtedy ich poþet stúpol na
viac než trojnásobok. Nemalé úsilie sa vynaložilo aj na hlbšie štúdium antických a
stredovekých testimonií, citátov, komentárov, scholií a pod. No napriek mnohým a cenným
výsledkom posledných 200 rokov sa textová tradícia CD nedá ani zćaleka oznaþiĢ za
vyþerpávajúco spracovanú. Komplikovaná a rozsiahla problematika si vyžaduje ćalší
systematický výskum, koncipovaný nevyhnutne interdisciplinárne a zohĐadĖujúci aktuálny
stav bádania relevantných disciplín. Bezpochyby bude zamestnávaĢ ešte niekoĐko generácií
bádateĐov.
Z týchto podnetov sa pred niekoĐkými rokmi zrodil paleograficko-filologický
výskumný zámer14 s cieĐom preniknúĢ hlbšie do rukopisnej tradície Corpus Demosthenicum,
a to pre obdobie rozhodujúce pre dejiny textu a textovú kritiku, od antiky do 11. storoþia.
V tomto kontexte vystúpila do popredia potreba systematicky (a s ohĐadom na nové poznatky,
predovšetkým v oblasti gréckej paleografie) spracovaĢ najstaršie byzantské kódexy CD,15 tzv.

10

Pozri napr. PRATO, Giancarlo: Attività scrittoria in Calabria tra IX e X secolo. Jahrbuch der
Österreichischen Byzantinistik 36/1986, s. 219 – 228; PERRIA, Lidia: Arethaea II. Impaginazione e scrittura nei
codici di Areta. Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici 27/1990, s. 55 – 87; LUCÀ, Santo: Il Diodoro Siculo
Neap. gr. 4* è italogreco? Bollettino della Badia greca di Grottaferrata, N. S. 44/1990, s. 33 –79.
11
CANFORA, Luciano: Inventario dei manoscritti greci di Demostene (Proagones. Collezione di studi e testi a
cura di Carlo Diano. Studi, 9). Padova: Antenore 1968.
12
Pozri súpisy fragmentov s príslušnou literatúrou v databázach LDAB (Leuven Database of Ancient Books:
http://www.trismegistos.org/ldab/) a Mertens-Pack³ (Catalogue des papyrus littéraires grecs et latins, Université
de Liège: http://promethee.philo.ulg.ac.be/cedopal/index.htm).
13
Práca bola vydaná až o viac ako pol storoþia neskôr: HAUSMANN, Bernhard: Demosthenis fragmenta in
papyris et membranis servata, Diss. Leipzig 1921. Papyrologica Florentina IV/1978 (Pars I), VIII/1981 (Pars II,
Pars III). A cura di R. Pintaudi, Firenze: Edizioni Gonelli.
14
K projektu (FWF P20049-G02) pozri aj pozn. *; k prvým výsledkom pozri GRUSKOVÁ, Jana: Neue
Vorschläge zu einigen Demosthenes-Papyri. Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete 55,1/2009, s.
40 – 53; GRUSKOVÁ, Jana: Zu den zeitgleichen und zeitnahen philologischen Adnotationes (des 10. und 11. Jh.)
im Codex Marcianus gr. 416 (coll. 536). In: La Tradición y la Transmisión de los Oradores y Rétores Griegos –
Tradition and transmission of Greek orators and rhetors. Ed. F. G. Hernández Muñoz. Berlin: Logos 2012, s.
93 – 127.
15
Z obdobia 9. – 11. storoþia pochádza 9 Démosthenových kódexov: Paris. gr. 2934, Monac. gr. 485, Paris.
gr. 2935, Laur. 59.9, Marc. gr. 416, Ambros. D 112 sup., Marc. gr. 418, Vat. Urb. gr. 113 a spodný text
palimpsestu Vat. Pii II 29. K nim nedávno pristúpili fragmenty ćalšieho rukopisu, ktoré Dieter Harlfinger objavil
v spodnej vrstve reskribovaných predsádkových listov kódexov Paris. gr. 1497 (ff. A a 185) a Paris. gr. 1538 (ff.
1 a 224). Do uvedeného obdobia možno datovaĢ aj niektoré rukopisy nepriamej tradície, napríklad tzv. „Lexicon
Patmense“ v kódexe Patmiacus 263 (asi z 2. polovice 10. storoþia), v ktorom sa zachovala zbierka slovných a
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codices vetustissimi.16 Mnohé aspekty a detaily týchto signifikantných svedkov textovej tradície
a zároveĖ vzácnych kultúrno-historických pamiatok boli už preskúmané, zistené a zverejnené,
hoci nemálo relevantných údajov sa pritom publikovalo roztrúsene v rôznych, tematicky
rôznorodo koncipovaných štúdiách, niekedy dokonca v poznámkach pod þiarou, takže sa im
nezriedka nedostalo patriþnej pozornosti v ćalšom bádaní; okrem toho si niektoré
publikované údaje odporujú alebo sú nekompletné a bez prístupu k samotným rukopisom
(alebo aspoĖ k ich kvalitným reprodukciám) nie je možné ich overiĢ a správne s nimi ćalej
pracovaĢ. ġažisko práce v našom projekte sme teda sústredili na systematický paleografickokodikologický a kultúrno-historický výskum a popis Démosthenových kódexov 9. až 11.
storoþia s cieĐom na základe synergetickej paleograficko-filologickej metódy kriticky zhrnúĢ
výsledky predchádzajúceho výskumu, aktualizovaĢ ich vzhĐadom na súþasný stav bádania
v relevantných disciplínach a doplniĢ ich o nové poznatky a pozorovania.
Už pri príprave projektu sa opätovne ukázalo, že nám chýba vhodne zostavený aparát,
v ktorom by bola vyþerpávajúco zdokumentovaná rukopisná tradícia korpusu, t. j. všetky
relevantné þítania, varianty, korektúry atć., ale aj dobové þi moderné konjektúry a pod. Je
prirodzené, že ako Mervin R. Dilts v najnovšom kompletnom vydaní Démosthenových reþí
pre Bibliotheca Oxoniensis (2002 – 2009), tak aj predchádzajúci editori museli svoj kritický
aparát prispôsobiĢ potrebám þitateĐov a možnostiam textovej edície urþenej pre širšie publikum.
Zdalo sa nám teda zmysluplné pokúsiĢ sa z preskúmaného materiálu zostaviĢ þo najpodrobnejší
apparatus lectionum. Pre zverejnenie takejto rozsiahlej textovo-kritickej dokumentácie (spolu
so všetkými relevantnými poznámkami, napr. ktoré miesto si ešte vyžaduje overenie v
origináli, a pod.),17 sa najvhodnejšou ukázala forma samostatnej publikácie.18
Od zaþiatku sme si boli vedomí toho, že takú rozsiahlu a komplikovanú problematiku,
akou je výskum najstaršej rukopisnej tradície Corpus Demosthenicum (od antiky až po 11.
storoþie), nemožno obsiahnuĢ a vyþerpávajúco spracovaĢ v jednom malom projekte.
Podstatnú úlohu hrá pritom geograficky, þasovo, finanþne, ale aj knižniþne a reštaurátorsky
podmienený prístup k rukopisom. Okrem toho si niektoré zložité otázky vyžadujú ćalší
pokrok v oblasti gréckej paleografie. Napriek tomu sa nám zdalo dostatoþne zmysluplným
vecných výkladov k Démosthenovi, alebo kódex Laur. 7.15 z 11. storoþia s krátkymi excerptmi z Démosthena.
Pre ćalšie informácie pozri GRUSKOVÁ, Paläographisch-kodikologische Betrachtungen (citované v pozn. 19).
16
V odbornej literatúre sa pre tieto rukopisy niekedy používa aj pojem codices veteres.
17
Na aparáte sa v súþasnosti pracuje; odkazuje sa v Ėom na text vydaní Mervina R. Diltsa (OCT, 2002 –
2009) a Roberta Clavauda (BL, 1974, 1987); predpokladaný rok publikovania je 2014/2015.
18
Pre vzdialenejšiu budúcnosĢ by bolo bezpochyby vhodné, keby tento aparát – rozšírený o ostatné
relevantné údaje, napr. o neskoršej rukopisnej tradícii – nadobudol digitálnu podobu a stal sa on-line prístupným,
priþom by bol pravidelne aktualizovaný a dopĎĖaný o nové výsledky výskumu; ideálne by bolo, aby bol pod
odborným dohĐadom a pod správou grémia špecialistov.
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cieĐom kriticky zozbieraĢ a zosystematizovaĢ príslušný materiál, aktualizovaĢ ho a
v konkrétnych otázkach ho doplniĢ o nové poznatky a pozorovania. Naším zámerom bolo
vzbudiĢ nový záujem o danú problematiku a daĢ tak výskumu textovej tradície CD nový
impulz. V tomto duchu sme zorganizovali medzinárodné sympózium odborníkov, ktoré sa
konalo v septembri roku 2011 vo Viedni; zborník z tohto sympózia je práve v tlaþi.19
Pre niektoré antické diela sa nám nezachovali priame odpisy, poznáme ich iba
torzovite, vćaka nepriamej tradícii. Stále však zostáva nádej, že sa jedného dĖa objaví rukopis
þi aspoĖ jeho fragment, ktorý nám bude môcĢ priblížiĢ stratený originál o nieþo viac než
doposiaĐ. ýastým zdrojom takýchto objavov sú palimpsesty, rukopisy, ktoré vznikli vćaka
recyklácii písacieho materiálu, predovšetkým pergamenu v období stredoveku. Pôvodný text
bol zoškrabaný alebo zmytý a na takto pripravený pergamen bol napísaný text nový.20
Tajomstvo skryté v palimpsestoch fascinuje uþencov už po celé stároþia. Ich lúštenie znamená
dostaĢ sa za hranice viditeĐného. V priebehu celého 18., ale aj poþas väþšiny 19. storoþia sa
používali na þítanie zotretých textov kyseliny a chemické þinidlá, no tieto experimenty mali
veĐmi negatívny dopad na pergamen a zanechali na Ėom nenapraviteĐné škody. Koncom 19.
storoþia a potom v 20. storoþí sa vćaka aplikovaniu fotografických metód a predovšetkým
použitím ultrafialového svetla dosiahli vo výskume palimpsestov významné úspechy. Aj
ultrafialové svetlo má však svoje obmedzenia a dlhodobá práca s ním môže jednak poškodiĢ
rukopis, jednak môže byĢ nebezpeþná aj pre bádateĐa. Pred niekoĐkými rokmi sa zaþala nová
éra vo zviditeĐĖovaní pôvodných textových vrstiev vćaka možnostiam špeciálnej, najmä
spektrálnej digitalizácie a poþítaþového spracovania a vizualizácie nasnímaného materiálu.
Viedenský kódex Vind. Hist. gr. 10 zo zbierky humanistu Jána Sambuca (1531 – 1584)

19
Demosthenica libris manu scriptis tradita. Studien zur Textüberlieferung des Corpus Demosthenicum.
Internationales Symposium in Wien, 22. – 24. September 2011. Hrsg. von J. Grusková und H. Bannert. Wiener
Studien, Beiheft, Wien 2013 (v tlaþi). Zborník obsahuje nasledujúce príspevky: CANFORA, L.: Textgeschichte
des Demosthenes im Wandel der Jahrhunderte; MAEHLER, H.: Demosthenes-Kommentare auf Papyrus – Eine
vorläufige Übersicht; HORVÁTH, L.: Bemerkungen über die Rede XVII im Corpus Demosthenicum: Hypereides
als Verfasser (?); CANFORA, L.: Demosthenes und Hypereides: ݑʌȚĲޠĳȚȠȚ ȜިȖȠȚ; BANNERT, H.: Zur Sammlung
der Prooimien des Demosthenes; KAPPARIS, K. A.: The Transmission of Apollodoros and the Edition of Mervin
Dilts; MCGAY, D. S.: The Weak Contamination in the Manuscript Tradition of Demosthenes’ Or. 54, țĮĲޟ
ȀިȞȦȞȠȢ; HERNÁNDEZ MUÑOZ, F. G.: The Transmission of the Demosthenic Text: Open Issues; MARTINELLI
TEMPESTA, S.: Some Remarks about the Relationship between the Primary Witnesses of the Corpus
Demosthenicum; GAMILLSCHEG, E.: Demosthenes in Konstantinopel: Zur Lokalisierung von Cod. Par. gr. 2934;
MONDRAIN, B.: Le rôle de quelques manuscrits dans l’histoire du texte de Démosthène; BENEDETTI, L.:
L’interpunzione di Philippica III, 28 – 40; 59 – 68 nei manoscritti Par. gr. 2934, Par. gr. 2935, Monac. gr. 485,
Marc. gr. Z 416; CIOLFI, L. M.: Demostene nel X secolo. Il caso del Laur. 59.9; GRUSKOVÁ, J.: Paläographischkodikologische Betrachtungen zu den vetustissimi des Demosthenes unter philologischen Gesichtspunkten;
KOTZABASSI, S.: Demosthenes im 13. Jahrhundert.
20
Už antický svet poznal palimpsesty, ale zachovaných palimpsestov na papyruse je veĐmi málo. Až s
rozšírením pergamenu sa stalo odstraĖovanie textu za úþelom opätovného použitia písacieho materiálu bežnou
praxou.
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sa skladá z 33 listov s þasĢou životopisu Jána Zlatoústeho od Symeóna Metafrasta,
byzantského hagiografa z 10. storoþia. Text je napísaný v dvoch stĎpcoch v knižnej minuskule
z konca 12. storoþia,21 a to na recyklovanom pergamene z dvoch starších rukopisov.22 Od
šesĢdesiatych rokov minulého storoþia priĢahuje tento palimpsest nevšedný záujem odbornej
verejnosti. Vtedy sa totiž Herbertovi Hungerovi, poprednému rakúskemu byzantológovi,
podarilo v spodnej, pôvodnej textovej vrstve odkryĢ fragmenty z diela De prosodia catholica
(Ȇİȡ ޥțĮșȠȜȚț߱Ȣ ʌȡȠı࠙įȓĮȢ) od Ailia Héródiana, ktorý žil v 2. storoþí po Kr.23 Tento grécky
gramatik z Alexandrie býva považovaný za posledného veĐkého lingvistu staroveku. ǽ jeho
najvýznamnejšieho diela, De prosodia catholica, systematického výkladu pravidiel
prízvukovania v gréþtine, ktoré malo rozsah 20 kníh a bolo venované cisárovi Marcovi
Aureliovi, sa nám, žiaĐ, zachovali iba epitomy a citáty u neskorších autorov.24 Objav
viedenského rukopisu preto prirodzene vzbudil veĐký rozruch medzi odborníkmi,
v neposlednom rade aj vćaka skutoþnosti, že text palimpsestu obsahoval poþetné fragmenty
z antických autorov (z Homéra, Hésioda, Aischyla, Sofokla, Euripida, Aristofana, Empedokla,
Kallimacha a mnohých iných), ktoré Héródianos citoval na exemplifikáciu svojich definícií.
Herbert Hunger rozlúštil pomocou ultrafialovej lampy a pomocou fotografií vyhotovených
s použitím ultrafialového svetla viaceré pasáže a lemmata a þiastoþne zrekonštruoval pôvodný
rukopis, ktorého vznik datoval do 10. storoþia. Zistil, že ide o þasti z kníh 5, 6 a 7
Héródianovho diela, a to v znení obsiahlejšom a bohatšom na citáty z antických autorov, než
ako bolo dovtedy možné zrekonštruovaĢ na základe neskoroantických a byzantských
gramatikov. Výsledky svojho približne desaĢroþného podrobného výskumu prezentoval
Herbert Hunger v rozsiahlej štúdii publikovanej v roku 1967.25 V roku 2003 sa uskutoþnila
21

Pozri HUNGER, Herbert: Katalog der griechischen Handschriften der Österreichischen Nationalbibliothek
I. Codices historici, Codices philosophici et philologici (Museion N. F. IV/1, 1). Wien: Prachner 1961, s. 15 (s
odkazmi na literatúru). Pozri aj pozn. 27.
22
Pozri GRUSKOVÁ, Jana: Untersuchungen zu den griechischen Palimpsesten der Österreichischen
Nationalbibliothek. Codices Historici, Codices Philosophici et Philologici, Codices Iuridici (Veröffentlichungen
zur Byzanzforschung XX. Denkschriften der philosophisch-historischen Klasse der Österreichischen Akademie
der Wissenschaften, Band 401). Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften 2010, s. 31 – 41 (s
odkazmi na literatúru). – Pamiatkam antickej gréckej literatúry, ktoré sa nám zachovali vćaka rukopisnej zbierke
Jána Sambuca, chce autorka tejto štúdie venovaĢ svoju pozornosĢ aj v súvislosti s riešením širšie koncipovaného
rakúsko-slovenského projektu APVV SK-AT-0022-12 „Antické grécke kultúrne dediþstvo v oblasti stredného
Dunaja v 15. a 16. storoþí“ (vedúci projektu: Prof. Daniel Škoviera a Doc. Christian Gastgeber; 2013 – 2014).
23
Pozri o. i. DYCK, Andrew R.: Aelius Herodian: Recent Studies and Prospects for Future Research. In:
Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt II: Principat, Bd. 34/1. Berlin – New York: W. de Gruyter 1993,
s. 772 – 794 (s odkazmi na literatúru); MONTANARI, Franco: Art. Herodianos. In: Der Neue Pauly 5.
Enzyklopädie der Antike. Hrsg. von H. Cancik und H. Schneider. Stuttgart – Weimar: Metzler 1998, Sp. 465 –
467.
24
Pozri LENTZ, A.: Herodiani Technici reliquiae Tomus I praefationem et Herodiani prosodiam catholicam
continens (Grammatici Graeci 3.1). Leipzig Teubner 1867 (repr. Hildesheim 1965); pozri aj DYCK, Aelius
Herodian (citované v pozn. 23), s. 776 – 783.
25
Pozri HUNGER, Herbert: Palimpsest-Fragmente aus Herodians ȀĮșȠȜȚț ޤʌȡȠı࠙įȓĮ, Buch 5 – 7, Cod.
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poþas európskeho projektu Rinascimento virtuale26 multispektrálna digitalizácia palimpsestu
v spolupráci s talianskou firmou Fotoscientifica Snc Di Finzi & Broia z Parmy. Prvé výsledky
tohto výskumu už boli publikované.27 Spracovaniu vzácneho palimpsestu sa v súþasnosti
venuje tím odborníkov, ktorý tvorí Prof. Oliver Primavesi z Mníchova, Prof. Klaus Alpers
z Hamburgu a autorka tejto štúdie, a to v rámci nového projektu, zacieleného na zostavenie
kritického vydania fragmentov a podrobnú analýzu textu.28 Osobitná pozornosĢ sa pritom
venuje citátom, ktoré sa skúmajú z hĐadiska textovej tradície jednotlivých antických autorov a
diel.
Na záver možno opätovne zdôrazniĢ, že iba synergetická symbióza klasickej filológie,
paleografie, papyrológie a ostaných relevantných disciplín môže pri výskume textovej tradície
antických diel viesĢ k metodologicky zakotveným výsledkom. Napredovanie výskumu a stále
nové poznatky si prirodzene vyžadujú pravidelnú revíziu zachovaného materiálu.

Vindob. Hist. gr. 10. Jahrbuch der Österreichischen Byzantinischen Gesellschaft 16/1967, s. 1 – 33. Pre ćalšiu
literatúru k palimpsestu pozri GRUSKOVÁ, Further Steps (citované v pozn. 28).
26
Trojroþný európsky projekt Rinascimento virtuale – Digitale Palimpsestforschung. Rediscovering written
records of a hidden European cultural heritage (2001 – 2004) bol zameraný na digitálne spracovanie gréckych
palimpsestov (pozri http://www.rinascimentovirtuale.eu). Do projektu, ktorý koordinoval Prof. Dieter Harlfinger
z Universität Hamburg, sa zapojilo 50 inštitúcií z 26 krajín Európy; Slovensko reprezentovala Filozofická fakulta
Univerzity Komenského v Bratislave, zastúpená Katedrou klasickej a semitskej filológie a Katedrou archívnictva
a PVH; jej úlohou bolo koordinovaĢ aktivity projektu v krajinách strednej a východnej Európy a zorganizovaĢ
medzinárodnú konferenciu; pozri zborník Rinascimento virtuale – Digitale Palimpsestforschung. Perspektiven
des Netzwerks in den Beitrittsländern Mittel- und Osteuropas und in angrenzenden Staaten. Berichtband der RVTagung in Bratislava, 28. – 29. Juni 2002. Hrsg. von D. Harlfinger in Zusammenarbeit mit J. Grusková, D.
Deckers, K. Vanhaegendoren. Bratislava: Filozofická fakulta UK 2002.
27
Pozri PRIMAVESI, Oliver – ALPERS, Klaus: Empedokles im Wiener Herodian-Palimpsest. Zeitschrift für
Papyrologie und Epigraphik 156/2006, s. 27 – 37; GAMILLSCHEG, Ernst: Der Codex des Herodian in der
Österreichischen Nationalbibliothek. Zur Anwendung neuer Technologien in der Handschriftenforschung. In:
Palimpsestes et éditions de textes : les textes littéraires. Actes du colloque tenu à Louvain-la-Neuve (septembre
2003). Édités par V. Somers (Publications de l’Institut orientaliste de Louvain 56). Louvain-la-Neuve: Université
catholique de Louvain 2009, s. 101 – 110 (Abb. 1 – 4); GRUSKOVÁ, Jana: Untersuchungen, 2010, s. 31 – 37 (s
odkazmi na literatúru a obrázkami).
28
K projektu pozri pozn. * a GRUSKOVÁ, Jana: Further Steps in Revealing, Editing and Analyzing Important
Ancient Geek and Byzantine Texts Hidden in Palimpsests. Graecolatina et Orientalia 33 – 34/2012, s. 69 – 82.
CieĐom projektu je spracovaĢ a vydaĢ významné starogrécke a byzantské textové pamiatky ukryté v spodnej
vrstve gréckych palimpsestov, ktoré sa nachádzajú v Rakúskej národnej knižnici vo Viedni. Popri Héródianovom
palimpseste ide o nasledujúce rukopisy: Florilegium Basilicorum Vindobonense (Hist. gr. 10), doposiaĐ
nedoložené historické fragmenty o vojnách s Gótmi (Hist. gr. 73), fragment odpisu (v priamej tradícii
nezachovaného) gréckeho originálu Eusebiovho diela Chronicon (Iur. gr. 18) a zlomky prastarej Đudovej verzie
legendy o sv. Jurajovi (Vind. 954). PozornosĢ sa bude venovaĢ aj ćalšej analýze reskribovaného rukopisu diela
De cerimoniis aulae Byzantinae (Vatop. 1003). Partnermi projektu sú: Prof. Dr. Oliver Primavesi (Mníchov),
Prof. Dr. Klaus Alpers (Hamburg), Prof. Dr. Bernard H. Stolte (Groningen), Dr. Gunther Martin (Bern), HR
Prof. Dr. Ernst Gamillscheg (ViedeĖ) a Doz. Dr. Michael Featherstone (Fribourg/Paríž). K projektu pozri
http://www.oeaw.ac.at/byzanz/P24523.htm.
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Zusammenfassung
Aspekte der modernen Forschung zur Textüberlieferung antiker Autoren
Der vorliegende Beitrag widmet sich Aspekten der modernen Forschung zur
Textüberlieferung antiker griechischer Autoren. Beispiele werden dabei aus zwei Projekten
des Austrian Science Fund – Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF)
geschöpft, die an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (Abteilung
Byzanzforschung, Institut für Mittelalterforschung) von der Autorin dieses Beitrags unter der
Leitung von Prof. Otto Kresten durchgeführt werden: (1) FWF P20049-G02 „Aufarbeitung
der griechischen Demosthenes-Handschriften von der Antike bis zum 11. Jh.“ zur
systematischen Bearbeitung der ältesten handschriftlichen Überlieferung des Corpus
Demosthenicum und (2) FWF P24523-G19 „Wichtige Textzeugen in Wiener griechischen
Palimpsesten“ zur Edition und Analyse wertvoller griechischer Palimpseste, darunter auch der
Herodian-Fragmente im Cod. Vind. Hist. gr. 10.
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Hortus Belianus alebo kam pokroþil výskum diela Mateja Bela
na Slovensku*
Erika JURÍKOVÁ
(Trnava)
O význame Belovho najväþšieho a najcenenejšieho diela Notitia Hungariae novae historicogeographica (ViedeĖ 1735 – 1742) pre slovenskú históriu dnes už nik nepochybuje. Na
rozdiel od našich maćarských kolegov, ktorí sa výskumu a vydávaniu Belových diel i ich
prekladov venujú už takmer sto päĢdesiat rokov, na Slovensku sa sústredila pozornosĢ na
osobu Mateja Bela a jeho produkciu hlavne pri okrúhlych výroþiach. Najviac monografií,
zborníkov i prekladov vyšlo v osemdesiatych rokoch minulého storoþia pri tristom výroþí
narodenia tohto uhorského vzdelanca, ktorý je súþasĢou maćarských aj slovenských
kultúrnych dejín.1
Prvoradým cieĐom grantovej úlohy Monumentálne dielo uhorského polyhistora
Mateja Bela Notitia Hungariae novae historico-geographica I – V (ViedeĖ 1735 – 1742)
a jeho význam (grant MŠ SR KEGA þ. 3/6254/08), ktorá sa riešila v rokoch 2008 – 2010 na
Katedre klasických jazykov Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, bolo pripraviĢ pre
zainteresovanú verejnosĢ slovenský preklad Belovho diela. Hlavným zámerom bolo vydaĢ
preklad paralelne s latinskou pôvodinou, ktorá je v pôvodných vydaniach spravidla už Ģažšie
dostupná aj vedeckým pracovníkom, nehovoriac o tom, že niektoré opisy stolíc zostali iba
v rukopisnej podobe. Na úspešnú realizáciu cieĐa bolo nevyhnutné vytvoriĢ interdisciplinárny
tím skladajúci sa jednak z vedecky už etablovaných osobností, jednak z mladších
pracovníkov, a to najmä v oblasti latinskej filológie a dejín, ktorého þlenovia by boli schopní
kooperatívne riešiĢ problémy a vyvíjaĢ potrebnú iniciatívu pri vyriešení špecifických otázok
najmä v rovine interpretácie textu s nielen odbornými, ale aj esteticko-umeleckými
parametrami.
Je nepochybné, že uskutoþnenie tak vysoko postaveného cieĐa si žiadalo racionálne
rozvrhnutie práce do niekoĐkých nadväzujúcich etáp. Výsledky prvej, vstupnej etapy, sa
* Táto prehĐadová štúdia je þiastkovým výstupom z grantového programu Ministerstva školstva Slovenskej
republiky KEGA 028TTU-4/2012 s názvom Monumentálne historické dielo Mateja Bela a jeho využitie pre
vzdelávanie.
1
Bližšie pozri JURÍKOVÁ, Erika: Belove Vedomosti vo svetle súþasných poznatkov. In: Sondy do Belových
Vedomostí o súvekom Uhorsku. Sambucus – Supplementum II. E. Juríková, D. Škoviera (edd.). Trnava:
Trnavská univerzita 2010, s. 13 – 21.
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pretavili do samostatného zväzku periodika Katedry klasických jazykov Filozofickej fakulty
Trnavskej univerzity Sambucus – Supplementum II: Sondy do Belových Vedomostí o súvekom
Uhorsku.2 V nej si riešiteĐský tím overil, þi princípy, ktorých sa má budúca kompletná edícia
pridĚžaĢ, sú naozaj dostatoþne nosné a þi sú štandardy bádateĐsko-editorských þinností
realizovateĐné do takej miery, aby vzniklo dielo, ktoré obstojí aj v medzinárodnom meradle.
V rámci samostatných vstupných štúdií sa realizovala filologická analýza vybraných
þastí opisov stolíc Bratislavskej, Liptovskej, Spišskej, Šopronskej a Zvolenskej. Išlo napospol
o doteraz nespracované alebo ojedinele o revíziu si vyžadujúce kapitoly (Liptov). Pri výbere
sa prihliadalo na tematickú rôznosĢ, na použitie rozliþných typov prameĖov v Belovom texte
i na využívanie umeleckých prvkov. Zvolené ukážky boli ediþne spracované podĐa zásad,
ktoré stanovuje medzinárodne rešpektovaný dokument Normae orthographicae et
orthotypicae Latinae (Romae: Academia Internationalis Latinitati Fovendae 1990). Takto
apretovaný text sa stal základom pre slovenský preklad, v ktorom prevláda filologická metóda
tlmoþenia cudzojazyþného textu. Pri práci na preklade sa vynoril celý rad problémov najmä
terminologickej povahy, ktoré prekraþovali rámec projektu. No predložený preklad možno
pokladaĢ za vhodné východisko pre vecný diskurz najmä o štandardizácii názvoslovia,
transkripcii mien a pomenovaní ap. Dôležitú úlohu má z tohto hĐadiska pripravený register
mien a názvov orientovaný na slovenský preklad. Jedným z návrhov do širšej odbornej
diskusie je názov Belovho spisu v slovenskej verzii Historické a zemepisné vedomosti
o súvekom Uhorsku.
Preklady jednotlivých þastí neboli štylisticky nivelizované, ale iba redakþne upravené.
Vhodne odrážajú mnohorozmernosĢ pôvodiny, v ktorej Bel pracoval s podkladmi viacerých
spolupracovníkov. Všetky preklady sú opatrené poznámkovým aparátom, ktorého hlavným
cieĐom je vysvetlenie menej známych reálií alebo identifikácia so súþasným názvoslovím
najmä geografickým, sþasti aj prírodovedným. Potvrdilo sa, že Belova zbierka Notitia je
dôležitým prameĖom pre poznanie dejín vied na našom území. Významným pokrokom oproti
minulosti je vecne podložené konštatovanie, že ide o literárne dielo, ktoré tvorí integrálnu
súþasĢ slovenskej literatúry, in specie jej novolatinského komponentu. Tým sa koriguje
tradiþné zužovanie Belovho profilu na rozmer bádateĐský – najmä jazykovedný, geografický
a etnografický – vedecko-organizátorský, pedagogický a cirkevný. Pripravený korpus štúdií
a edovaných textov v latinskej pôvodine i v slovenskom preklade potvrdzuje, že úplné

2

Sondy do Belových Vedomostí o súvekom Uhorsku. Sambucus – Supplementum II. E. Juríková, D. Škoviera
(edd.). Trnava: Trnavská univerzita 2010, 256 s.
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vydanie zbierky Notitia z prvotných edícií a dostupných rukopisov bude maĢ zásadný význam
pre rozvoj historickej vedy orientovanej na regionálne bádanie.3
Publikovné výsledky riešenia projektu v rámci þiastkových štúdií aj závereþného
printového výstupu prinášajú využiteĐné poznatky o Belovej metóde spracovania podkladov
a informácie o prírodných podmienkach (J. Kordoš) þi obyvateĐstve daných stolíc (M.
Malovecká), o poþiatkoch alebo súþasnom stave miest Šopron (N. Sipekiová), ďubietová (I.
Nagy), Modra (K. Karabová), Trnava (E. Juríková), o vybraných historických fenoménoch
akými sú stredoveké súdnictvo (A. Škovierová), medzinárodná politika na príklade
Bratislavského kongresu r. 1515 (E. Frimmová), o vedeckej kritickosti v jazykovedných
otázkach – etymológia pomenovania Spiša (J. Balegová). Táto vecne informatívna stránka
textu je plne k dispozícii najmä historickým a prírodovedným disciplínam.
Vnímanie zbierky Notitia aj ako literárneho diela je podporené slovenskými
prekladmi, ale na plnú reflexiu estetických hodnôt pôvodiny sa žiada veĐmi dobré ovládanie
latinského jazyka. Vydaním latinského prvotextu a zaradením resumé v nemþine a maćarþine
na záver každej štúdie vstupuje táto práca veĐmi výrazne aj do medzinárodného kontextu.
Preklad a jeho poznámkový aparát sprístupĖuje texty širšej verejnosti. Vydanie latinského
textu, ktoré je v úvode publikácie ozrejmené ediþnou poznámkou z pera Daniela Škovieru,
vedúceho riešiteĐského kolektívu, môže slúžiĢ ako vzor pre ediþnú prácu so súvekými
latinskými textami.4 Ciele riešenia projektu prezentované na závereþnom oponentskom
konaní boli na základe jeho záverov Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky ohodnotené ako splnené excelentne.
Na projekt po jednoroþnej prestávke nadviazalo riešenie grantovej úlohy nazvanej
Monumentálne historické dielo Mateja Bela a jeho využitie pre vzdelávanie (KEGA 028TTU4/2012). Výsledkom trojroþnej práce riešiteĐského kolektívu rozšíreného o tri mladé klasické
filologiþky (Katarína Rácová, Miriam Poriezová a Anna Ježíková) bude analýza, spracovanie,
príprava na vydanie vybraných latinských þastí a ich preklad do slovenského jazyka. CieĐom
riešiteĐského kolektívu bude pripraviĢ formou monotematickej sondy na vydanie doteraz
nespracované þasti stolíc z Belovho diela vhodné na edukáciu v oblasti novolatinskej spisby,
slovenskej aj regionálnej histórie. Riešitelia sa zamerajú na opis významných osobností
a vybraných uhorských rodov a tiež na opis architektonických skvostov, ktoré sú v súþasnosti
chránenými objektmi.
3

Printovým výstupom z grantu je publikácia Sondy do Belových Vedomostí o súvekom Uhorsku. 2010.
ŠKOVIERA, Daniel: Vektory edície. In: Sondy do Belových Vedomostí o súvekom Uhorsku. Sambucus –
Supplementum II. E. Juríková, D. Škoviera (edd.). Trnava: Trnavská univerzita 2010, s. 22 – 29.
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Okrem vedecko-výskumných snáh, ktoré sa sústrećujú na pôdu Trnavskej univerzity,
treba spomenúĢ aj iné aktivity v oblasti výskumu a prekladu Belových Vedomostí. V minulom
roku tlaþou vyšiel slovenský preklad vybraných þastí Trenþianskej stolice. Jeho autorkou je
Katarína Rácová z Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa
v Nitre. Publikácia, ktorá je printovou verziou dizertaþnej práce, vyšla v roku 2012.5 Autorka
v nej komentovala a preložila do slovenþiny 34 paragrafov latinského textu – 28 paragrafov
špeciálnej þasti venovaných slúžnovským okresom Trenþianskej stolice a 6 paragrafov, ktoré
opisujú dejiny a súveký stav Trenþianskeho hradu. Pri preklade vychádzala z odpisu
pôvodného Belovho textu, ktorý urobil Ján Kerekeš ml. a je uložený v Archíve literatúry
a umenia v Slovenskej národnej knižnici Martine.
V súþasnosti

pripravuje

edíciu

latinského

textu

celej

Trenþianskej

stolice

s komentovaným slovenským prekladom historik – neolatinista Imrich Nagy, ktorý pôsobí na
Katedre histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Nagy
pri preklade vychádzal z nedávno vydanej edície textu Trenþianskej stolice, ktorú do tlaþe
pripravil spolu s Oravskou stolicou mladý maćarský historik Gergely Tóth.6 Obsiahly
rukopis, ktorý obsahuje historický úvod, latinský text, slovenský preklad a registre, prechádza
momentálne recenzným konaním a jeho vydanie sa plánuje do konca tohto roka. Nepochybne
pôjde o publikáciu, ktorá osloví nielen odborníkov z oblasti neolatinistiky, histórie, dejín
umenia, etnológie, ale si nájde svoje miesto aj v knižnici všetkých záujemcov o slovenské, ale
i regionálne dejiny.
Záverom treba povedaĢ, že prvoradou úlohou v ćalšom výskume Belovho diela je
vydanie kompletných prekladov opisov všetkých stolíc z územia dnešného Slovenska, ktoré
budú opatrené historickými štúdiami, podrobným filologickým i vecným poznámkovým
aparátom a registrami. Na základe takto vydaných textov je možné pokraþovaĢ v ćalšom
solídnom vedeckom výskume, na ktorom budú spolupracovaĢ odborníci z radov
neolatinistov, historikov príp. historikov umenia, ktorí budú odborne i metodologicky schopní
Belove dielo a jeho prínos pre slovenské dejiny a kultúru zhodnotiĢ v plnej šírke.

5

RÁCOVÁ, Katarína: Trenþín pohĐadom Mateja Bela. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická
fakulta 2012. 160 s.
BEL, Matthias: Notitia Hungariae novae historico-geographica. Comitatuum ineditorum. Tomus primus in quo
continentur Comitatus Arvensis et Trentsiniensis. Operi edendo praefuit praefatus est Gregorius Tóth.
Budapestini: Sumptibus Instituti historici Academiae scientiarum Hungaricae ac Archivi Hungariae regnicolaris.
Budapestini MMXI, 390 s.
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Summary
Hortus Belianus or Where the Research of the Matej Bel´s Works in Slovakia Advanced
Research of the extensive work of the Hungarian scholar Matej Bel in the past was focused
on mainly to the period of his anniversary. Over the last years, the centre of translation and
issuance of Bel´s Latin texts has become the Department of Classical Languages of the
Faculty of Arts of the Trnava University where in 2008 – 2010 a project was being solved for
the grant agency of the Ministry of Education of the Slovak Republic KEGA Monumental
Work of the Hungarian Polyhistorian Matej Bel Notitia Hungariae novae historicogeographica I – V (Vienna 1735 – 1742) and Its Importance. In 2012 a new grant task joined
the project called Monumental Historical Work of Matej Bel and its Use for Education
(KEGA 2012 – 2014). The purpose of this numerous team of authors will be preparing in a
form of mono-topical research the issuance of so-far unprocessed parts of regions from the
Bel´s work suitable for education in the area of New Latin literature as well as Slovak and
regional history. Apart from these activities, in 2012 a translation of selected parts of Trenþín
Region (K. Rácová, Nitra) was published and a complete issue of a Latin text and translation
of this region description is being prepared (I. Nagy, Banská Bystrica).
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Košická promoþná tlaþ Ludi poetici (1733) v kontexte Sautelovho diela Lusus
poetici allegorici (Tyrnaviae, 1729) *
Katarína KARABOVÁ
(Trnava)
Košická univerzita založená v roku 1657 sa zapísala do dejín školstva na Slovensku ako
inštitúcia, ktorá výrazne prispela k rozvoju školstva v tomto regióne v 17. a 18. storoþí.
Podobne ako jej sesterská Trnavská univerzita bola spravovaná jezuitským rádom, ktorý
striktne dbal na dodržiavanie didaktických pravidiel a postupov definovaných celkom presne
v dokumente Ratio studiorum z konca 16. storoþia venovanom plánovaniu predovšetkým
humanitného vzdelania.
Popri viacerých jezuitských vzdelávacích inštitúciách charakteru univerzity pôsobili
kníhtlaþiarne s rozmanitou a bohatou produkciou. Výnimkou nezostali ani Košice, kde
poþiatky kníhtlaþe môžeme badaĢ už v 2. polovici 16. storoþia, keć boli vydávané
predovšetkým protestantské tlaþe.1 V súvislosti s Košickou univerzitou kúpil v roku 1715
administrátor kráĐovskej Spišskej komory Ladislav Sentiváni tlaþiareĖ, ktorá nasledujúce
desaĢroþia slúžila jezuitom a bola prezentovaná ako akademická kníhtlaþiareĖ. Netreba azda
pripomínaĢ široký záber a rozmanitosĢ tlaþí, ktoré v nej boli vydávané. Nasvedþujú tomu do
dnešnej doby mnohé zachované diela z jej produkcie, tzv. kassoviká.2 Boli to predovšetkým
rozmanité uþebnice, slovníky, gramatiky, edície antických autorov a iné vzdelávacie príruþky.
PozornosĢ si však zasluhuje aj nedidaktická literatúra zrkadliaca þasto až úctyhodný vedecký
záber univerzitných pedagógov a ich študentov.3 V našom príspevku by sme radi poukázali
práve na jednu takúto tlaþ, ktorá bola v Košiciach vydaná v roku 1733. Ide o poetické dielo
s názvom Ludi poetici,4 ktorého autorom je Ján Príleský.

* Štúdia je þiastkovým výstupom z grantov MŠ SR VEGA 1/0577/11 a VEGA 1/1007/11.
1

SIPEKIOVÁ, Nicol: Didaktická literatúra z produkcie akademickej tlaþiarne v Košiciach do roku 1774. In:
Kniha 2008. Martin: Slovenská národná knižnica, 2008, s. 160.
2
Na tomto mieste sa nechávame pri súbornom názve pre košické tlaþe kassoviká inšpirovaĢ obdobným
pomenovaním tyrnaviká (tlaþe z produkcie historickej Trnavskej univerzity).
3
Viac o didaktickej literatúre pozri SIPEKIOVÁ, Nicol, c. d.
4
Ludi poetici honoribus illustrissimorum, perillustrium, reverendorum, nobilium ac eruditorum dominorum,
dominorum neo-baccalaureorum pro eodem actu solemni a poetis Cassoviensibus dicati. Cassoviae: Typis
Academicis S. J. per Joannem Henricum Frauenheim, 1733, 31 p.
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Ján Príleský pochádzal z Trenþianskej Teplej, þasti Príles.5 Narodil sa 16. marca 1709,
ako 15-roþný vstúpil do Spoloþnosti Ježišovej 9. októbra1724 v Trenþíne. Tu pôsobil ako
novic do roku 1726. Študentské roky prežil striedavo v Loebene (1727), kde sa venoval
spoloþenským náukám, filozofiu študoval v Trnave (1729 – 1730) a v Štajerskom Hradci
(1731). Teologickým štúdiám sa venoval na Viedenskej univerzite v rokoch 1735 – 1738, aby
sa potom opäĢ vrátil do Štajerského Hradca obohatiĢ sa o vedomosti z kanonického práva.
Získaný doktorát z filozofie a teológie ho oprávĖoval k pedagogickému pôsobeniu, v ktorom
svoje vysoko cenené schopnosti rozložil medzi Trnavu a Štajerský Hradec v prednáškach
z filozofie, apologetiky, biblických vied a teológie. Vo Viedni pôsobil ako rektor Pázmanea
(1760 – 1762), v Trnave ako kancelár univerzity a prefekt knižnice (1763 – 64), v Košiciach
bol prefektom akademickej tlaþiarne (1765 – 66), následne bol rektorom rehoĐného domu
v Budíne (1767), Trnave (1768 – 70) a stál na þele univerzity v Košiciach (1771 – 73). Po
rozpustení rehole r. 1773 žil prevažne v Trenþíne a vypomáhal piaristom pri vyuþovaní na
gymnáziu. V roku 1742 sa stal profesorom so štyrmi sĐubmi. Zomrel vo veku 81 rokov
v Trenþíne 27. 10. 1790.6
Ján Príleský bol mimoriadne literárne þinný. V každom mieste pôsobenia zanechal po
sebe pamiatku v podobe minimálne jednej vydanej publikácie. Jeho vedecký záujem
a rozhĐad je obdivuhodne pestrý, spomedzi viacerých tlaþí, ktorých je autorom, však zaujme
aj niekoĐko básnicky koncipovaných diel. Popri tvorbe didaktických diel sa Príleský nakoniec
venoval aj vydávaniu diel cirkevných autorov.7 Za všetky bližšie spomeĖme Acta sanctorum
Hungariae,8 kde sa nachádza okrem iných aj podrobný životopis sv. Cyrila a Metoda, na
ktorý odkazuje vo svojej zbierke Hungariae sanctitatis indicia aj Gabriel Heveneši.9 Poþas

5

Možná je jeho zámena s menovcom narodeným v tej istej lokalite, avšak o 7 rokov neskôr, ktorý pôsobil ako
pedagóg v piaristickej reholi.
Životopisné informácie sú þerpané z viacerých biografických publikácií: Lexikón katolíckych kĖazských
osobností Slovenska. Trnava: Lúþ, 2000, s. 1122; Slovenský biografický slovník IV. Martin: Matica slovenská
1990, s. 543; LUKACS, Ladislaus: Catalogus generalis seu Nomenclator biographicus personarum Provinciae
Austriae Societatis Iesu (1551 – 1773). Romae: Institutum historicum S. I. 1987, s. 1288; STOEGER, Ioannes:
Scriptores Provinciae Austriacae Societatis Iesu. Viennae: Typis Congr. Mechit. 1856, s. 282.
7
Acta et scripta S. Cypriani archiepiscopi Carthag. in summam redacta et proloquiis ac annotationibus
illustrata. Tyrnaviae: 1764; Acta et scripta S. Theophili patriochi Antiochiae et Minucii Felicis similiter.
Viennae et Tyrnaviae: Typis Academicis 1764; Acta et scripta S. Irenaei episcopi Lugdun. et martyris.
Cassoviae: Typis Academicis 1765; Acta et scripta S. Justii philosphi et martyris. Cassoviae: Typis Academicis
1765; Acta et scripta S. Cornelii, Firmilianim Pontii et Victorini, martyrum suo ordine digesta et annotationibus
historico-theologicis illustrata. Cassoviae: Typis Academicis 1765; Acta et scripta SS. Gregorii Nazienzeni,
Dionysii Alexandrini et Methodii Lycii. Cassoviae: 1766; S. Leonis Papae I. cognomento magni opera. Partes II.
Sermones et epistolae. Tyrnaviae: Typis Academicis 1766.
8
Acta sanctorum Hungariae ex Jo. Bollandis S. J. et eius continuatorum operibus excerpta et prolegomenis ac
notis illustrata. Tyrnaviae: Typis Academicis, 1743 et 1744 sine nomine.
9
Hevenešiho dielo pozri v bilingválnom latinsko – slovenskom vydaní HEVENEŠI, Gabriel: Ungaricae
sanctitatis indicia. Daniel Škoviera, Marián Zervan (Edd.). Krakow: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2013.
6
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rokov strávených v Trnave vydal Príleský teologicky ladené dielo na tému Božej
trojjedinosti10 a všeobecný výklad k sviatostiam v dvoch zväzkoch.11 Za zmienku stojí aj
historické dielo venované dejinám Sýrie, ktoré vyšlo vo Viedni v roku 1744.12
V rámci dvojroþného študijného pobytu v Košiciach v rokoch 1733 – 34 uzreli svetlo
sveta v tamojšej kníhtlaþiarni tri celkom odlišné diela. V jednom autor struþne podáva
mariánsky príbeh v jednoduchých metrách štyridsiatich elégií,13 v druhom sa venuje
reþníckym otázkam výreþnosti a na základe príkladov slávnych mužov demonštruje, ako
vystavaĢ reþ, ktorá by bola dôstojná a zároveĖ zanechala v poslucháþovi silný dojem.14 Tretím
dielom, ktoré na tomto mieste najviac burcuje našu pozornosĢ, je už spomínaný súbor troch
hier Ludi poetici, pomerne útla tlaþ, ktorá bola vydaná pri príležitosti bakalárskych promócií.
Na zaþiatku sa nachádza tradiþný prvok promoþných tlaþí – príhovor košických básnikov
(poëtae Cassovienses), ktorí upozorĖujú þitateĐa na nesúrodosĢ tém pertraktovaných v diele,
þo však obhajujú istou výsadou básnikov v každej dobe odvážiĢ sa hovoriĢ o þomkoĐvek.
Predovšetkým vyzývajú filozofov, ktorí majú podĐa nich zvyk hĐadaĢ rovnorodosĢ
(conformitas) aj vo veciach, ktoré sú si na základe ich charakteru odlišné. A naozaj, ak sa
pozrieme na dielo pozornejšie, môžu nás trochu zaskoþiĢ tri rozdielne þasti na prvý pohĐad
bez súvisu, azda až na jediné spojivo, ktorým je vzhĐadom na žáner elegické distichon.15
Úvodná þasĢ (ludus primus) s názvom Musae novellae ad Parnassum admittuntur
obsahuje tri paragrafy. V prvom z nich nariekajú Múzy nad koncom prázdnin, povzbudzované
svedomitosĢou sa napokon odhodlávajú stretnúĢ sa s Apolónom. Nasledujú výstupy štyroch
Múz, v ktorých každá iným spôsobom opisuje svoju ĐútosĢ: Atque mihi, dixi, tristissima
limina Phoebi // este salutatae tempus in omne scholae (Musa prima); Heu mihi! Quam tristis
crepuit tinnitus ad aures, // quam tragicus pepulit pectora nostra sonus! (Musa secunda);
Quid me dure, pater, tristissima limina Pindi // invito reducem cogis inire pede? (Musa
tertia).V druhom paragrafe si berie slovo samotný Apolón, ktorý lamentuje nad
zanedbávaním poézie: An defessa vetus fatalia stamina liquit, // et nova non notum Parca
subivit opus? V poslednom paragrafe úvodnej þasti prosia nové Múzy o prijatie na Parnas. Ide
pravdepodobne o postavy z prvého paragrafu a svoju reþ zaþínajú slovami: Aonii dux magne

10

Tractatus theologicus de Deo uno et trino. Tyrnaviae: 1754 et 1767.
Tractatus de sacramentis in genere et in specie. Tomi II. Tyrnaviae: 1752 et 1765.
12
Annales compendiarii regum et rerum Syriae. Viennae: 1744.
13
Historia Mariana brevi metro concinnata per elegias XL. Cassoviae: 1733.
14
Eloquentia pathetica singulares virorum illustrium affectus symbolis exornatos brevibus oratiunculis
complexa. Cassoviae: 1734.
15
V jednom prípade je použitá sapfická strofa, a to konkrétne na zaþiatku druhej hry, kde týmto spôsobom
prehovárajú Parky.
11
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chori, praesesque sororum, // quas melior Pindo Cassia nutrit, ave. Je zrejmé, že sa za nimi
ukrývajú už spomenutí košickí básnici.
Úplne iný rozmer má druhá þasĢ diela (ludus secundus) s názvom Annus novus e
veteris busto surgens. Opisuje sa v nej odchod starého roka a nástup roka nového. V úvodnom
paragrafe oznamuje Merkúr v mene Jova Parkám, aby prerušili niĢ života starého roka:
Accipite haec summi rectoris iussa, fideli, // sic mandata urgent, exoluenda colu. Pre reþ
Pariek si autor vybral príhodné metrum, Sapfickú strofu, v ktorej po troch menších sapfických
veršoch nasleduje výrazne kratší adónsky verš opakujúci tie isté dve slová Currite fila.
V druhom paragrafe dostáva priestor aj starý rok, ktorý bedáka nad tým, že sa prihnal koniec
jeho života a chystá si testament: Cumque meum parvam corpus claudetis in urnam, // addite,
non melior nos quoque Parca manet. V treĢom paragrafe druhej hry oplakávajú štyri roþné
obdobia smrĢ starého roka. Zima pochmúrne zaþína svoj príhovor slovami: Heu pater!
Extremo saltem tua viscera vultu // respice et agnato basium ab ore cape. Hei mihi!
Torpescunt artus, sanguisque recedit, // ni fallor stygia iam natat umbra rati. Nasleduje jeseĖ
trúchlivým príhovorom: Ite piae lacrimae, plenis decurrite rivis, // moesta Arethusaeis ora
rigate modis. Leto pokraþuje výþitkou obracajúc sa k Parkám: Crudeles Parcae! Quid tam
discrimine nullo // fatali exigitis pensa severa colu? Jar však už pokraþuje zmenenou
intonáciou: Quid mihi vobiscum est male felix herba corollae? // Haud est conveniens
planctibus iste decor. V poslednom paragrafe tejto þasti náhliac sa vstupuje takpovediac na
scénu nový rok a dáva prísĐub šĢastia: Cedite tranquillo curarum taedia vultu, // in faustos
abeant tristia verba sonos. Indue festivos sociarum turba sororum // cultus et laetis serta
repone comis.
Závereþná þasĢ nesie o þosi vážnejší nádych. Hoci sa na prvý pohĐad môže zdaĢ, že
formálne sa najviac približuje k dramatickému žánru, prezentuje pomerne vážnu tematiku
kajúceho sa hriešnika. Aj táto þasĢ je rozdelená na viacero paragrafov. Kým v prvom sa nám
naskytá obraz hriešnika trápiaceho sa výþitkami svedomia, ktoré ho privádzajú až k beznádeji
a jedine na podnet Božej lásky nadobúda odhodlanie zrieknuĢ sa zla, v druhom paragrafe
samotná Božia láska narieka nad malým množstvom svojich prívržencov. V treĢom paragrafe
vystupuje hneć niekoĐko postáv. Hriešnikovi, ktorý sa usiluje nájsĢ sídlo Božej lásky, sa
postupne zjavujú neresti – ctibažnosĢ, chlipnosĢ a chamtivosĢ a snažia sa ho veĐmi
presvedþivo rozliþnými sĐubmi získaĢ na svoju stranu. ChlipnosĢ ho láka aj týmito slovami:
Cyprigenum castris miles notissime salve. // Quid gemis? Ac dubio quo pede carpis iter?
CtibažnosĢ ponúka vznešené pocty: Ast ego magnificos cumulabo largus honores, // et
tribuam generi nomina magna tuo. ChamtivosĢ sa dáva poznaĢ cez podzemné bohatstvá: Aera
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mihi, fulvumque subest in montibus aurum, // divitiaeque soli, divitiaeque sali. Haec tibi, si
nostris perstat sententia castris // vivere, munifico pectore cuncta dabo. V štvrtom paragrafe
sme svedkami, ako nádej prosí za hriešnika Božiu prozreteĐnosĢ. Lákadlá nerestí priznáva aj
samotný hriešnik slovami: Magna datis, fateor; queis nec maiora ferebant, // cum Paridis
vultum tres subiere Deae. Na konci svojho výstupu však odhodlane odháĖa neresti: Ite stygis
furiae, tristem remigrate sub orcum. // Stat mihi, quas coepi purius ire vias. V závereþnom
paragrafe s napätím pozorujeme hriešnika, ako v sne zasiahnutý šípom Božej lásky preklína
po prebudení s veĐkou bolesĢou v duši svoj doterajší život a rozhodne sa polepšiĢ.
V úplnom závere tlaþe sa nachádza zoznam dobrodincov (nomina offerentium),
predovšetkým šĐachticov, ktorých finanþným prispením mohlo byĢ skúmané dielo
publikované.
Myšlienka alegorických básní nie je barokové nóvum, ale s alegóriou ako druhom
metafory uplatnenom v literárnom texte sa stretávame už v antike. Hoci tento pojem nie je
možné vymedziĢ celkom jednoznaþne, hlavnou podstatou alegórie je skrytý význam
odhaliteĐný pomocou dešifrovacieho kĐúþa. Ten súvisí predovšetkým s typom alegórie:
v niektorých prípadoch postaþujú þitateĐovi jeho životné skúsenosti, v politicky motivovanej
alegórii je potrebné vnímaĢ kultúrno-sociálny podtón doby, ktorej sa dielo týka.16
Najjednoduchšou

formou

alegórie

je

bájka,

vystavaná

najmä

pomocou

antropomorfizácie zvieracích postáv, ktorá môže maĢ veršovanú alebo prozaickú podobu.
PodĐa zakladateĐa ju nazývame aj ezopovská bájka. V rímskej literatúre sa tomuto žánru
venoval básnik Phaedrus v 2. storoþí.17 Aj Cicero využíval vo svojich reþiach alegóriu ako
osvedþenú figúru, ktorá zvyšovala pôsobivosĢ prejavu a dodávala mu punc originality. Iste
neprekvapí, že alegórii sa nevyhýbali ani básnici. Ovidiove metamorfózy sú presýtené
prejavmi abstraktných postáv, ktoré pomocou personifikácie konajú ako Đudia. V tomto
kontexte však treba spomenúĢ i to, že pri vymedzovaní alegórie môže maĢ þitateĐ niekedy
problém. Pohybuje sa totiž na rozhraní personifikácie, podobenstva þi symbolu, a tak
rozhodujúcim prvkom pri jej odhaĐovaní zostáva celkom zreteĐný charakter nijak
neskrývaného inotaja.
Iným typom inotaja v antike sa javí epická alegória kresĢanských autorov, kde bola
alegória povýšená na základný umelecký princíp celého diela. ZreteĐným príkladom je
Prudentiovo dielo Psychomachia, kde proti sebe postupne vystupujú dvojice alegorických
postáv Fides a Cultura veterum deorum; Pudicitia oproti Libido; Patientia a Ira; Humilitas
16
17

ŠUBRT, JiĜí: ěímská literatura. Praha: Oikoymené, 2005, s. 387.
Phaedrove bájky mali vplyv na tvorbu La Fontaina, v našich konþinách ho napodobnil J. Záborský.
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a Superbia; þi Ratio a Avaritia.18 Alegória ako významová reþnícka figúra mala svoje
opodstatnené

zastúpenie

popri

litotese

a metonymii

aj

v stredoveku.19

Jedna

z najvýznamnejších postáv francúzskej literatúry 12. storþia, básnik a špekulatívny teológ
Alan z Lille,20 je autorom pôsobivého diela Planctus Naturae, v ktorom personifikovaná
postava Prírody typizovaná v štýle Martiana Capellu21 stvorila þloveka na obraz makrokozmu,
z þoho vyplýva, že sa v þloveku navzájom konfrontuje zmyselnosĢ a rozum.22
Iným významným dielom je pendant ku Claudianovej básni In Rufinum s titulom
Anticlaudianus de Antirufino z roku 1182, v ktorom si autor na vykreslenie portrétu
obludného þloveka prizýva na pomoc celý mytologický aparát. Príroda v Ėom pripravuje
stvorenie dokonalého þloveka, a tak privoláva k sebe svoje nebeské sestry SvornosĢ, HojnosĢ,
PriazeĖ, MladosĢ, VeselosĢ, ZdržanlivosĢ, SkromnosĢ, RozumnosĢ, Krásu, MúdrosĢ,
ZbožnosĢ, Vieru, ŠtedrosĢ a UrodzenosĢ na poradu, ktorá sa koná v záhrade veþnej jari
s uprostred týþiacim sa palácom. Príroda prezentuje sestrám svoj plán vytvoriĢ þloveka, ktorý
bude bohom i þlovekom zároveĖ. Dielo pokraþuje diskusiou zúþastnených sestier a následne
Príroda zaþína tvoriĢ. Na scénu však vstupujú neresti, a tak zaþína boj, z ktorého nový þlovek
pomocou cností vyjde ako víĢaz.23 V diele vnímame pomerne zreteĐne niþím nefalšovaný
autorov zámer vyjadriĢ pomocou alegorických postáv oveĐa vážnejší a vznešenejší príbeh.
Po krátkom exkurze do dejinného pozadia alegórie v literatúre iste neprekvapí, že
alegória ako typ umeleckého stvárnenia literárneho textu nie je cudzia ani barokovej
literatúre. Jedným zo zreteĐných príkladov môže byĢ dielo francúzskeho uþiteĐa poézie
a rétoriky, jezuitu Pierra Iusta Sautela24 Lusus poetici allegorici sive elegiae oblectandis
animis et moribus informandis. Dielo vyšlo niekoĐkokrát vo viacerých európskych centrách
vzdelanosti, v roku 1729 aj v trnavskej univerzitnej kníhtlaþiarni. Je napísané elegickým
distichom a v troch knihách predstavuje viac než tridsaĢ alegorických výjavov. Autor sa na
zaþiatku prihovára k þitateĐovi – básnikovi výstižným výrokom: Haec ego quae facili iuvenis
modulabar avena // carmina, Pieriis sponte voluta iugis, aeternis (fateor) condi potuere
tenebris, // aut olidis tradi piscibus esse togas. Skôr než zaþne þitateĐ þítaĢ samotné
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Porovnaj ŠUBRT, c. d., s. 386.
CURTIUS, Ernst Robert: Evropská literatura a latinský stĜedovČk. Praha: Triáda, 1998, s. 56.
Alan z Lille (1128 – 1202).
21
Martianus Capella – antický básnik 5. storoþia, autor známeho diela De nuptiis Philologiae et Mercurii.
22
CURTIUS, c. d., s. 133.
23
CURTIUS, c. d., s. 135 – 136.
24
Pierre Iustus Sautel (1613 - 1662), okrem iného autor aj dvoch epigramatických diel, Annus sacer poeticus
sive selecta de divis coelitibus epigrammata in singulos anni dies tributa (Lugduni, 1656), Divae Magdalenae
ignes sacri et piae lachrimae sive selecta de diva Magdalena cum totidem elegiis epigrammatum syntegmata
(Ingolstadii, 1673).
19
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alegorické príbehy, vyzýva ho k hraniu sa slovíþkami: Ludimus et gracili modulamur
arundine carmen, // quod facilis, nulla condidit arte labor. Sed tamen utilibus miscemus
dulcia; punctum // utile qui dulci miscuit, omne tulit.
Nasledujú tri knihy alegorických príbehov. Tie však nezostávajú osamotené, ale autor
k nim pridáva patriþný výklad v spojitosti s príbehom so Svätého Písma. Medzi príbehmi sa
nachádzajú aj na prvý pohĐad úsmevné námety zo zvieracej ríše Psittacus loquax; Hinnulus
fugitivus; Impia delphini pietas; Raptus passeris, Formica provida; Philomela in certamine
moriens; Pulicis funus; Musca in lacte naufraga; Muscarum querela; Musca araneae dolo
irretita; Musca in aureo calice tumulata, Narcissus sui amans; Arion Delphino vectus;
Domitianus de musca triumphans, Apis retibus expedita; Apiculae a rosa picta delusae,
Apicula in florem meliphyllum versa alebo rozsiahlejšia báseĖ z prostredia flóry ladená do
podoby rétorického cviþenia Rosae et violae certamen – De florum imperio. Pozrime si bližšie
práve posledne menovanú. Slovný súboj medzi ružou a fialkou o tom, kto má v ríši kvetín
vládnuĢ, sa nachádza na zaþiatku tretej þasti Sautelovho diela. Idylicky ladené úvodné verše
Faginea nuper recubabam lentus in umbra, // stravit ubi facilem cespitis herba torum v nás
evokujú príjemný pocit až do chvíle, kým nezaþujeme hlasy dvoch súperiacich predstaviteliek
kvetenstva Excepi gemini certamen amabile floris, / /nam rosa se violae praetulit, illa rosae.
Flos igitur levium dulci modulamine vocum, // colloquii alternas miscet uterque vices.
Následne sa striedajú pomerne ostré dialogické výstupy ruže a fialky a ich argumentácia je na
mnohých miestach azda až prekvapivá. V každom prípade však obe disponujú znalosĢou
správnej argumentácie, a tak sa v ich hádke strieda popri osobnej presvedþivosti a vecných
argumentoch aj výrazná dávka citovo nabitých metafor, pôsobivých gest a emotívneho
prednesu, þo súvisí s prvkami klasickej rétoriky. Všimnime si jedno z takýchto miest, kde je
pohotovosĢ a pátos oboch zúþastnených strán zreteĐný:
Rosa:

Punicei regina decens et gloria campi,
tollo coronatas imperiosa comas.

Viola:

At viola hic retulit: iustum mihi provida cessit
imperium in flores flora tenere suos.

Rosa: Nil in te, nil iuris inest, se turba minorum
arbitrio florum supposuere meo.
Viola: Non tibi ver subiecit amor, sed iniqua Tyrannis,
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ast ego legitimo regno recepta throno.25
Ak by sme v závere mali porovnaĢ obe pertraktované diela, museli by sme v prvom
rade potvrdiĢ ich nápaditosĢ a originalitu. Obe disponujú vysokou jazykovou úrovĖou
literárneho poetického textu, o þom svedþí aj presvedþivo zvládnutá metrická stránka.
U oboch autorov sa stretávame nie s celkom prvoplánovým použitím alegórie a zatiaĐ þo prvé
dve Príleského hry sú skôr deklamaþného charakteru a v tretej zreteĐnejšie badáme jej
dramatickú štruktúru, Sautel kladie väþší dôraz na þítavosĢ a pútavosĢ predkladaného textu
a svojim básĖam vkladá hlbší morálny podtón práve exkurzami do príbehov najmä Starého
Zákona.
Fakt, že v prípade Príleského ide o promoþnú tlaþ, nijak neznižuje úroveĖ diela, hoci
nemôžeme poprieĢ fakt, že Sautel vo svojich alegorických výstupoch vyniká väþšou
hravosĢou a nápaditosĢou a tiež citlivejšie využíva štylistické prvky a umelecké výrazové
prostriedky. Ich funkþnosĢ sa následne javí ako podstatne výraznejšia a þitateĐ nepociĢuje
Ģaživý pocit ani pri vážnych témach, ku ktorým Sautel smeruje. Obe diela sú výbornou
ukážkou snahy literárneho baroka o dramatickosĢ a istú hyperbolu prejavujúcu sa
v expresivite v spojení so snahou priblíženia sa k duchovnu a Đudskej dokonalosti. Okrem
toho zreteĐne využívajú systém alegorického stvárnenia postáv na vykreslenie niektorých
závažných spoloþenských problémov a prezentujú lektúru fascinujúcu pre þitateĐa nielen v 17.
þi 18. storoþí, ale svojich obdivovateĐov nachádzajú i v dnešnej dobe.
Summary
Košice Graduation Print Ludi poetici (1733) in the Context of Sautel’s Lusus poetici
allegorici (Tyrnaviae, 1729)
In 1733, on the occasion of the Bachelor Graduation, the Printing Office at the University of
Košice published a work entitled Ludi poetici. It is a set of three plays (ludus), in which the
author Ján Príleský presents three different topics. In the first part Muses (the graduating
bachelors) ask Apollo to be admitted to Parnassus. The second part describes the sorrowful
end of the old year and the beginning of a new one. The final part presents a slightly more
serious topic and introduces the reader to an image of a repentant sinner and his mental
anguish during his transformation. The entire work is interwoven with allegorical themes that

25

SAUTEL, Pierre Iustus: Lusus poetici, allegorici. Tyrnaviae: Typis Academicis, 1729, s. 124.
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the author uses to express serious and less serious topics. A few decades earlier, allegory also
influenced Pierre Iustus Sautel (1613 - 1662) in a similarly conceived work Lusus poetici
allegorici. Unlike Príleský, most of his poems - there are more than thirty - employ images
from the life of animals and flowers. In addition to allegory, Sautel uses a certain moralizing
tone by including a parallel with the Holy Scriptures (especially the parts of the Old
Testament) in each poem. Both works are thus an excellent example of the Baroque literary
attempt for a dramatic character and a certain hyperbole manifested in expressivity in
connection with an effort to approach the human and spiritual perfection.
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Stráženie piatich zmyslov u Jána Jambora
Anabela KATRENIýOVÁ
(Košice)
Stredovekí autori sa vo svojich filozoficky a teologicky ladených prácach veĐmi þasto
venujú téme Đudskej telesnosti, v ktorej vidia prejavy hriešnych žiadostivostí. ďudské telo pre
nich predstavuje jednak miesto, v ktorom spoþíva duša þloveka, jednak miesto, v ktorom sa
prejavujú všetky neresti. Jedným z takýchto autorov je aj uhorský teológ Ján Jambor
z RožĖavy, ktorý považuje telesné zmysly za prostredný þlánok medzi svetom a dušou
þloveka. Vo svojom diele, ktoré nesie názov Tractatulus pulcherrimus de custodia quinque
sensuum považuje telesné zmysly za brány, ktorými vchádza do vnútra þloveka hriech.
CieĐom tejto práce bude preto poukázaĢ na Jamborovo chápanie Đudského tela a zmyslov, þo
nám pomôže priblížiĢ stredovekú asketickú morálku.
Jána Jambora z RožĖavy (Johannes Roznawiensis Jambor) nachádzame uvedeného
ako autora traktátu o strážení piatich zmyslov (Tractatulus pulcherrimus de custodia quinque
sensuum) hneć v štyroch monografiách venujúcich sa problematike stredovekej literatúry
slovenskej proveniencie. Konkrétne Július Sopko uvádza Jambora len ako autora vyššie
spomínaného traktátu.1 Mišianik,2 Kuzmík3 a Minárik4 už vo svojich monografiách venujú
väþšiu pozornosĢ samotnému autorovi, hoci nepodávajú o Ėom žiadne podrobné informácie.
V ich dielach Ján Jambor z RožĖavy vystupuje ako autor nábožensko-moralistického traktátu,
ktorý zapísal v roku 1470 pravdepodobne v Levoþi pisár Gerardi. Jánovi Jamborovi
z RožĖavy sa pripisuje aj autorstvo kratšieho spisu s názvom Pro adulteris,5 v ktorom sa
venuje, ako to zo samého názvu vyplýva, problematike cudzoložstva. O Jamborovom
autorstve ostatných diel obsiahnutých vo vyššie spomínanom Gerardiho kódexe títo autori
vyslovujú pochybnosti. Maćarský medievalista Sándor V. Kovács, ktorý sa venoval
podrobnejšiemu štúdiu konkrétne Gerardiho kódexu, bezpeþne dokladá Jamborovu ćalšiu
autorskú þinnosĢ, kećže sa zachoval jeho rukopis diela Concordantia veteris et novae
1

Porov.: SOPKO, Július: Stredoveké latinské kódexy slovenskej proveniencie v Maćarsku a v Rumunsku.
Martin: Matica slovenská 1982, s. 109.
MIŠIANIK, Ján: PohĐady do staršej slovenskej literatúry. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateĐstvo
1974, 412 s.
3
KUZMÍK, Jozef: Slovník starovekých a stredovekých autorov, prameĖov a knižných skriptorov so slovenskými
vzĢahmi. Martin : Matica slovenská 1983, 603 s.
4
MINÁRIK, Jozef: Stredoveká literatúra svetová, þeská, slovenská. Bratislava: Slovenské pedagogické
nakladateĐstvo 1977, 334 s.
5
Porov.: SOPKO, s. 109.
2
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testamentis z roku 1473.6 Ján Jambor z RožĖavy je známy aj svojou skriptorskou þinnosĢou.
Ako pisára ho uvádza aj rumunská literárna historiþka slovenského pôvodu Eva Selecká
Marza pri prepise zbierky kázní s názvom Sermones de tempore.7
Okrem hore uvedených zmienok o Jánovi Jamborovi z RožĖavy nemáme veĐa
informácií. Predpokladáme, že rovnako ako Gerardi, pisár Jamborovho traktátu, aj samotný
Ján Jambor pôsobil v Levoþi, alebo v inom meste na Spiši. Flóris Holik uvádza, že patril do
Bratstva 24 farárov, do tzv. Fraternitas 24 plebanorum, ktoré pôsobilo na území dnešného
Spiša.8 Bratstvo 24 farárov vzniklo ako výraz snahy získaĢ kolektívne privilégiá pre nemecky
hovoriacich hostí, ktorí sa na území dnešného Spiša zaþali usadzovaĢ od konca 12. storoþia.
Táto etnická skupina už pred prvou polovicou 13. storoþia vytvorila najvýznamnejšiu
vojenskú skupinu, ktorá bránila územie Uhorska najmä pred nájazdom Tatárov. Krajina ich
pôvodu je však nejasná. Ako uvádza slovenský historik Martin Homza, jestvuje predpoklad,
že ich väþšia þasĢ prišla zo Saska, prípadne z juhu dnešného Nemecka.9 Spišské kroniky
vznik tejto nemeckej koalície vysvetĐujú symbolickou udalosĢou, ktorou sa stal vpád
Mongolov v roku 1241. Hoci im v tomto období neboli ešte v plnej miere udelené kráĐovské
privilégiá, nezabránilo im to vo vybudovaní si vlastných vnútorných štruktúr. Základný
kameĖ Spoloþenstva 24 spišských kráĐovských farárov bol tak položený v roku 1268, keć na
žiadosĢ spišského prepošta Mutimíra stanovil povinnosti saským farárom ostrihomský
arcibiskup Filip.10 Udelením kolektívneho privilégia kráĐom Štefanom V. získali právo
slobodnej voĐby farárov. Centrom ich aktivít sa stalo kráĐovské mesto Levoþa.
O Jánovi Jamborovi z RožĖavy sa nám však nezachovali takmer žiadne priame
písomné zmienky. Bratstvo 24 farárov si síce viedlo zápisy zo svojich pravidelných stretnutí,
tzv. matrikuly, avšak tieto sa nám zachovali až od roku 1556. V tomto roku totiž zachvátil
požiar faru vo Vrbove, kde boli uschovávané všetky písomnosti Bratstva.11 Jedinú výnimku
tvorí záznam z matrikuly Fakulty umení Viedenskej univerzity, ktorá v roku 1422 eviduje
študenta Jána z RožĖavy (Johanna de Rosnauia), ktorý toho roku ukonþil svoje štúdia. Nie je
však spresnené, o aké štúdium ide. Pri mene Jána z RožĖavy je uvedená aj poznámka
6

Porov.: KOVÁCS, Sándor: K otázke stredovekej slovenskej svetskej literatúry. In: Slovenská literatúra VIII, 3.
Bratislava 1961, s. 347 – 348.
7
Porov.: SELECKÁ – MÂRZA, Eva: A Középkori LĘcsei Könyvtár. Szeged : Scriptum 1997, s. 39.
8
Porov.: HOLIK, Flóris: Die erste gelehrte Gesellschaft in Ungarn. Ungarische Jahrbücher 1923, s. 393.
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Porov.: HOMZA, Martin: Vývoj sídelno – etnických pomerov vþasnostredového Spiša. In: Historia Scepusii.
Ed. Homza M. Sroka, S. A. Bratislava, Krakov: Etc 2009, s. 185. V roku 1271 získali spišskí Sasi kolektívne
privilégium od kráĐa Štefana V. Ich spory vyplývajúce z právneho vymedzenia jednotlivých komunít definitívne
vyriešil dekrét kráĐovnej matky Alžbety z roku 1280, ktorým bola zabezpeþená rovnoprávnosĢ všetkých národov
Uhorska.
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Ibidem, s. 215.
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Porov.: WAGNER, Karl: Analecta Scepusii. Sacri et profani. 1774, s. 189.
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o udelení výnimky od platenia daní a školských poplatkov z dôvodu zlej finanþnej situácie
dotyþného.12 Je teda zrejmé, že Ján Jambor z RožĖavy študoval na Viedenskej univerzite.
Avšak ešte pred zložením bakalárskych skúšok svoje štúdium na tejto univerzite prerušil,
pravdepodobne pre zlú finanþnú situáciu. Nemôžeme však vylúþiĢ ani ostatné dôvody.
Štúdium teda ukonþil nevedno v ktorom roku na inej univerzite a bol vysvätený za kĖaza. Je
veĐmi pravdepodobné, že sa Ján Jambor z RožĖavy už poþas svojho života vyznaþoval
vysokými mravnými hodnotami. Svedþí o tom jeho prídomok Jambor, ktorý môžeme
z maćarþiny preložiĢ adjektívom zbožný a ktorý bol Jánovi z RožĖavy udelený už poþas jeho
života, ako na to upozorĖuje Csontosi.13
Telo v stredoveku zastávalo veĐmi zaujímavé hoci ambivalentné miesto nielen vo
filozofii, ale aj v morálnej náuke celej katolíckej cirkvi. Na jednej strane bolo zatracované ako
pôvodca všetkého zla, na druhej bolo oslavované, ako chrám Ducha svätého. Oba
prevládajúce filozofické smery, platonizmus i filozofia Aristotela, postulujú dve zložky
þloveka – telo a dušu, priþom nadradená funkcia prislúcha Đudskej duši. Platón totiž
predpokladá existenciu Đudskej duše vo svete ideí ešte pred tým, než bola spojená s telom
þloveka a Aristoteles zas proklamuje, že duša je formou tela, ktoré oživuje. Z týchto dvoch
pohĐadov sa v období stredoveku rodí pohĚdanie Đudským telom ako nieþím pominuteĐným
a nestálym, þo nedokáže þloveku prinášaĢ trvalé hodnoty. ýlovek sa tak stáva miestom, kde sa
spája materiálne telo, ktoré bolo stvorené a je smrteĐné, s nemateriálnou dušou stvorenou,
avšak nesmrteĐnou. Tieto dve zložky sú však vo svojej podstate nezluþiteĐné, hoci sa
navzájom potrebujú. Jedna þasĢ sa nachádza vo vnútri þloveka, druhá vonku a ich vzájomná
komunikácia prebieha prostredníctvom celej škály impulzov a znakov, medzi ktorými si
významné miesto nachádzajú aj Đudské zmysly, ako jediný prostredník medzi zmyslovo
vnímateĐným svetom a Đudskou mysĐou. Tak ako každá matéria, aj telo bolo v stredoveku
stotožnené so zlom, v kresĢanstve s hriechom, pretože sa stáva väzením pre Đudskú dušu,
ktorá sa nemôže odpútaĢ od tohto sveta, od svojej telesnosti a navrátiĢ sa do svojho ideálneho
stavu. Telo sa tak stáva miestom a sídlom hriechu a nerestí, ale aj nástrojom spásy, pretože
ako vyznáva katolícka cirkev: „slovo sa telom stalo.“ Na pozadí tohto dvojakého nazerania na
Đudské telo a jeho úlohu v živote þloveka stoja cirkevní otcovia, ktorí sa vo svojej snahe
o obranu pravej viery museli postaviĢ na odpor antickej kultúre a pohanským náboženstvám,
ktoré vyznávali kult tela v rôznych podobách. Títo cirkevní spisovatelia vidia podstatu života
12
Porov.: MAISEL, Thomas, MATSCHINEGG, Ingrid: „Wienner Artistenregister“ 1416 bis 1447. Wien 2007,
s. 30.
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251.
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v umĚtvovaní Đudského tela, ktoré sa prvým hriechom stalo miestom neustáleho pokúšania
diablom a teda bojovým poĐom, na ktorom sa odohráva veþný boj medzi spásou a zatratením
duše þloveka. Novo vznikajúce prvé kláštory a rehoĐné spoloþenstvá odzrkadĐujú pohĐady
doby na Đudské telo vyzdvihovaním askézy, teda potláþania telesných potrieb s úmyslom
rozvíjaĢ duchovnú stránku þloveka – Đudskú dušu. Vrcholný stredovek v plnej miere preberá
tento nelichotivý pohĐad na Đudské telo, ktoré bráni duši v trvalej kontemplácii Boha
a zdôrazĖuje umĚtvovanie všetkých telesných radostí.
V protiklade k hriešnemu telu þloveka, ktoré treba zbaviĢ všetkých telesných
žiadostivostí, stojí oslávené telo

Božie, ktoré zobralo na seba Đudskú telesnosĢ, aby ju

vykúpilo z jej biedy. Kristovo telo však musí tiež podstúpiĢ fyzické utrpenie až smrĢ na to,
aby mohlo byĢ glorifikované. ýlovek je týmto spôsobom takisto pozývaný k tomu, aby si
svojím duchom podrobil telo so všetkými jeho žiadostivosĢami. Aj keć pohĐad cirkevných
predstaviteĐov na Đudské telo bol veĐmi prísny, predsa nikdy nezašiel až do extrémov
v podobe úplného zatracovania všetkého telesného, tak ako sa to stávalo v mnohých sektách
nielen v období stredoveku.14 Cirkev nikdy neupierala Đudskému telu jeho dobro, ktoré
vychádza z faktu, že je Bohom chcené a Bohom stvorené a že istým spôsobom je aj ono
súþasĢou Božieho obrazu v þloveku, lebo je neoddeliteĐnou súþasĢou þloveka, skrze ktorú sa
formuje sama Đudská duša. Zlo tela spoþíva predovšetkým v prvotnom hriechu þloveka, ktorý
ho naklonil k hriechu oslabiac jeho vôĐu. A je to práve vôĐa, ktorá robí Đudské telo
náchylným podĐahnúĢ všetkým telesným pokušeniam, zriekajúc sa vyššieho duchovného
dobra.
Na úrovni jazyka sa v cirkvi takisto dbá na odlišovanie týchto dvoch skutoþností. Od
13. storoþia, ako uvádza vo svojej monografii francúzsky medievalista Jacques Le Goff, sa
v cirkvi udomácĖuje nový pojem oznaþujúci telo. Okrem klasického latinského slova
„corpus“ sa stretávame s novým termínom „caro,“ ktorý vyjadruje predovšetkým hriešne telo.
Týmto slovom chcú stredovekí autori poukázaĢ na telo podliehajúce žiadostivosti a ostatným
nerestiam. Podstatné meno „corpus“ naćalej oznaþuje biologické telo bez toho, aby sa mu
prisudzoval nejaký ćalší prenesený význam, tak ako to bolo v prípade substantíva „caro.“15
V Đudskom tele významnú úlohu zohrávajú práve zmysly, ktoré, ako sme už vyššie
spomenuli, sprostredkúvajú Đudskej duši a mysli nielen poznanie, ale aj celú škálu rôznych
impulzov a podnetov, prostredníctvom ktorých ju otvárajú svetu. Ján Jambor z RožĖavy
14

Ako príklad si môžeme zobraĢ prúd manicheizmu, ktorý od 4. stor. prerážal na povrch v celom období
stredoveku a ktorý vyznával silný dualizmus duše a tela, ktorému upieral jeho poþiatok v Božom stvoriteĐskom
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chápe päĢ zmyslov þloveka v súlade s katolíckou náukou svojej doby. Na oznaþenie Đudských
zmyslov preberá terminológiu biblických textov, þi cirkevných otcov. Hneć na zaþiatku jeho
traktátu sa stretávame s výrazom „aditus sensibilis,“16 ktorý používa Aurélius Augustínus vo
svojom diele De diversis questionibus. Zmysly definuje podĐa knihy proroka Jeremiáša ako
okná duše, ktorými vchádza do vnútra þloveka smrĢ.17 Píše: „mors intrat per fenestras.“18
O pár riadkov nižšie už zväþšuje samotný význam piatich zmyslov þloveka, ktoré majú
priamy vplyv na spásu þloveka. Nazýva ich totiž bránami raja, „porte paradisi,“19 ale zároveĖ
preberá názor sv. Gregora, že každý hriech má svoj pôvod jedine v piatich zmysloch, ktoré
môžu viesĢ k zatrateniu þloveka. Diabol, personifikované zlo, útoþí priamo na zmysly, ako na
slabé miesta Đudskej duše, skrze ktoré þlovek najrýchlejšie podĐahne pokušeniu.
Z textu jednoznaþne vyplýva, že autor prepája Đudské zmysly s mysĐou þloveka.
Jambor uvádza: „Nullus enim dubitet, quantum mens distrahitur et inquietatur a varietate
obiectorum horum quinque sensuum, nec aliquis ignoret, quantum visio pulchrorum
obiectorum, varietas sonorum, accessus ad spectacula, varietas vestium, ciborum potusque
sapor turbat devotas mentes et illicite movet.“20 Z filozofického hĐadiska preto môžeme
s urþitosĢou povedaĢ, že zastáva názor tých filozofov, ktorí každé Đudské poznanie odvodzujú
od zmyslového vnímania. Tým sa stavia na stranu filozofov, akým bol v stredoveku Tomáš
Akvinský. Jeho filozofické názory sa v tejto dobe záväzne prijímajú celou cirkvou ako jej
oficiálne uþenie. Preto nás nemôže prekvapovaĢ Jamborovo naliehanie na stráženie piatich
zmyslov, pretože sa všeobecne verilo, že niþ nebolo v mysli a teda ani v srdci þloveka, þo
nebolo pred tým v zmysloch. Ján Jambor z RožĖavy vôbec nepopisuje spôsob prenosu
zmyslových vnemov od zmyslovo vnímaného predmetu k vytvoreniu pojmu. Rovnako
nepovažuje za dôležité venovaĢ svoju pozornosĢ biologickým až fyziologickým opisom
jednotlivých zmyslov, ako to robí Tomáš Ebendorfer z Haselbachu, ktorého dielo používa za
predlohu.
VeĐmi zaujímavým je aj poradie piatich zmyslov, ktoré Ján Jambor zhodne
s Tomášom Ebendorferom z Haselbachu uvádza v nasledovnom poradí. Na prvé miesto
umiestĖuje zrak, hneć sluch, chuĢ, þuch a hmat podĐa vzoru Gregora, ktorý vo svojom diele
udáva, že: „visus et auditus, gustus, odoratus et tactus sunt quasi quinque vie mentis, quibus
foris veniat et extra ea, quae eius sunt, concupiscat, per hos enim corporis sensus quasi per
16
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fenestras quasdam exteriora queque anima respicit, respiciens concupiscit, scilicet
inordinate.“ 21 V skladbe svojho vlastného diela toto poradie mení pravdepodobne podĐa
významu a dôležitosti, ktoré prisudzuje jednotlivým zmyslom. Svoj traktát zaþína rozborom
zmyslu zraku, pokraþuje sluchom, hmatom, chuĢou a na posledné miesto kladie þuch. Oproti
sv. Gregorovi a Tomášovi Ebendorferovi považuje hmat a hriechy, ktoré prostredníctvom
neho þlovek pácha, za oveĐa závažnejšiu prekážku v dosiahnutí veþného života. Takéto
usporiadanie vonkajších zmyslov Jánom Jamborom je pozoruhodné aj z toho hĐadiska, že
odporuje radeniu Tomáša Akvinského, ktorý na prvé miesto kladie zrak, pretože sa v jeho
þinnosti fyzikálny vplyv na schopnosĢ uplatĖuje najmenej a tým vníma objektívnym
spôsobom, kećže leží mimo poznávaného predmetu, a posledné miesto vyhradzuje hmatu ako
zmyslu, ktorý najviac trpí hmotnými vplyvmi a tým je považovaný za najnižší zo zmyslov.22
Zmysel hmatu Jambor premiestĖuje z posledného miesta na tretie v poradí, pretože hriechy,
ktoré þlovek koná skrze tento zmysel, sú oveĐa závažnejšieho charakteru ako hriechy konané
zmyslom þuchu, þi chute.
Prvenstvo spomedzi všetkých zmyslov si teda tradiþne získava zrak. Príþinu tejto
skutoþnosti Ján Jambor explicitne vyjadruje na fóliu 190r, kde píše: „visus magis influit
libidinem, quam alii sensus, quia frequentius habet copiam visibilium, quam alii sensus
suorum obiectorum.“ Navyše nebezpeþenstvo tohto zmyslu spoþíva aj v zdanlivej
beztrestnosti, ktorou þlovek môže páchaĢ hriechy prostredníctvom zraku, pretože sú tak
þastokrát nepostrehnuteĐné pre druhého þloveka: „oculorum impudicia non ita semper
percipitur sicut verborum vel gestium.“23 Zrak sa považuje aj za pôvodcu ostatných hriechov,
pretože priamo vzbudzuje v þloveku žiadostivosĢ, ktorá ho nakoniec doženie k spáchaniu
nejakého morálneho zla, ak sa vþas s týmto pokušením nebojuje. Ján Jambor preto zrak a jeho
orgány – oþi nazýva výrazom „raptores ad culpam.“24 Ako príklad uvázda biblický príbeh
Evy, ktorá vidiac krásu plodu neodolala pokušeniu a jedla zo zakázaného stromu. Na fóliu
192v Ján Jambor zaujímavým spôsobom zas stotožĖuje zrak s myšlienkami, ktoré vyvoláva
tento zmysel, prípadne s vnútorným zrakom þloveka, za ktorý považuje myseĐ. Náš
predpoklad vychádza z odstavca, v ktorom Jambor venuje svoju pozornosĢ spôsobom, ako má
þlovek uchrániĢ svoj zrak pred hriechom, kde uvádza, že je potrebné, aby þlovek v pokušení
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uvažoval o utrpení Krista, Božích nariadeniach, nebeských radostiach a pekelných mukách,
aby tak zo svojej mysle vylúþil všetky hanebné myšlienky.25
Zmysel sluchu ako druhý v poradí si vyžaduje rovnakú obozretnosĢ v používaní tak,
ako zmysel zraku. Aj v prípade sluchu nachádzame priame odkazy na to, že podnety
zachytené sluchom vchádzajú priamo do mysle a do duše þloveka.26 Zmysel sluchu je úzko
a neoddeliteĐne spojený aj s ústami, inak orgánom chute, avšak v tomto prípade sa ústa
stávajú orgánom, ktorý len sprostredkúva reakcie mysle na sluchom zachytené podnety.
Z tohto dôvodu sa v pojednaní o sluchu stretneme aj s dôrazom kladeným na to, aby z þloveka
nevychádzali bezbožné a hriešne reþi.27 Takisto sa sem zaraćuje aj cieĐavedomé klamanie
a zavádzanie druhého þloveka a ĐahostajnosĢ voþi hriechom druhého þloveka.28 Ćalšiu príþinu
úzkeho súvisu sluchu s reþou nachádzame u Ambróza a v jeho diele citovanom Jamborom,
v ktorom uvádza: „Non solum indecorum loqui, sed nec aurem debemus huiusmodi prebere
dictis, quia qui delectat audire, alium provocat loqui.“29
Hmat ako ćalší citovaný z piatich zmyslov je zaujímavý predovšetkým vo svojom
prenesenom význame, s ktorým sa u Jána Jambora stretávame na fóliu þ. 198v. Z neho sa totiž
dozvedáme, že Jambor predpokladá existenciu aj akéhosi vnútorného hmatu, ktorý nie je
zluþiteĐný s hmatom fyzickým prejavujúcim sa na úrovni tela. Tento hmat slúži predovšetkým
na dosiahnutie a preniknutie mysle do zakázaných alebo postaveniu þloveka neprimeraných
oblastí duchovného života. Jambor totiž uvádza: „Per tactum enim homo aliquando presumit
supra vires suos considerare et de secretis celestibus nimis inquirere, sicut Exodi 19 ostensum
est verbi dicitur: Cavete, ne ascendatis in montem et non tangatis fines illius, omnis enim
tetigerit montem morte morietur.“30
ChuĢ a þuch Ján Jambor obmedzuje výluþne na fyzické zmysly, ktoré neškodia duši
priamo, ale prostredníctvom tela tým, že ho priamo ohrozujú. ýuch navyše už nie je nazývaný
bránou duše, ale oknom tela, ako to môžeme vidieĢ na fóliu 204r: „olfactus ergo fenestra bene
dicitur corporis.“ Pod tieto dva zmysly Jambor umiestĖuje celú škálu stredovekých
asketických nariadení, podĐa ktorých þlovek nemá poskytovaĢ svojmu telu žiadnu nadmernú
starostlivosĢ v podobe nemierneho užívania jedla, nápojov, þi vonných mastí a olejov.
Cez brány piatich zmyslov sa do duše þloveka dostáva sedem hlavných hriechov, ktoré
vedú k jeho zatrateniu a k strate veþného života. Je to najmä pýcha, žiadostivosĢ, hnev, závisĢ,
25
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lakomstvo, duchovná ĐahostajnosĢ a obžerstvo, ktoré sa snažia zviesĢ þlvoveka z cesty dobra.
Vonkajšie zmysly sa pod ich vplyvom stávajú nástrojom diabla, morálneho zla, ktoré niþí
þloveka. Je preto nevyhnutné venovaĢ svoju pozornosĢ starostlivému stráženiu telesných
zmyslov dodržiavaním asketických zásad, aby sa þlovek vyhol akémukoĐvek hriešnemu
správaniu.
Na záver môžeme povedaĢ, že Jamborov pohĐad na Đudské telo prezentovaný v jeho
traktáte De custodia quinque sensuum sa obmedzuje na vymenovanie piatich zmyslov, ktoré
považuje za brány duše umožĖujúce zlu prenikaĢ do jej vnútra. Jambor nehodnotí Đudské telo,
prijíma názory svojej doby, cituje jednotlivé zmysly podĐa dôležitosti a závažnosti, ktorú im
pripisuje z morálneho hĐadiska, hoci sa v tom stavia proti oficiálnemu usporiadaniu tejto látky
katolíckou náukou cirkvi.
Summary
Surveillance of Five Senses according to Johannes Jambor
The philosophy and theology of Middle – Age often focuses on the human carnality and
subsequently the sins derivated from it. Carnality is understood as a manifestation of the
wicked concupiscence. Therefore all body is the place to demonstrate the vices, on the other
hand to be a residence for immortal soul. Johannes Roznawiensis Jambor considers the carnal
senses the intermediate between the world and the soul of man. In his treatise Tractatulus
pulcherrimus de custodia quinque sensuum he sees the senses as the gates to enter the sins
and the death to the human soul.
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ýinnosĢ štátneho alimentaþného fondu v kontexte posilĖovania Itálie
v 2. storoþí po Kr.
Tomáš KLOKNER
(Bratislava)
Špecifickému postaveniu v dejinách rímskeho cisárstva sa teší 2. storoþie po Kr., keć Rímska
ríša zaznamenala vrchol svojej existencie. Pod optiku moderných bádateĐov sa dostáva
predovšetkým pôsobenie tzv. adoptovaných cisárov (98 – 180 po Kr.), ktoré sa spája so
zlatým vekom nielen rímskeho štátu, ale dokonca svetových dejín.1 Pozitívne zmeny vo
všetkých oblastiach života, ktoré súvisia s touto etapou rímskych starovekých dejín, sa
prejavili okrem iného v štedrej domácej politike. Tá sa mohla realizovaĢ len vćaka pomerne
pokojnému vnútropolitickému vývoju, ktorý sprevádzala priaznivá hospodárska situácia.
SúþasĢ domácej politiky rímskeho štátu v tomto období tvoril štátny alimentaþný fond,
ktorého poþiatky sa spájajú s menom cisára Nervu (96 – 98 po Kr.).2 Išlo o štátom riadenú
inštitúciu, ktorá poskytovala deĢom rímskych obþanov pravidelné finanþné príspevky urþené
na ich výživu (lat. alimentum). Vytvorením fondu sa trvalá sociálna starostlivosĢ zo strany
štátu prestala obmedzovaĢ len na dospelých rímskych obþanov (napr. rozdeĐovanie štátneho
obilia) a prvýkrát v dejinách Rímskej ríše sa rozšírila na územie mimo hlavného mesta Ríma.
Prvoradou otázkou pri vzniku fondu bolo jeho financovanie. Kompetentní rozhodli, že
z poþiatoþného kapitálu, ktorý zabezpeþila cisárska pokladnica (fiscus), sa budú vlastníkom
pozemkov požiþiavaĢ peniaze vo forme úveru. Príjemca úveru zaĖ ruþil svojím majetkom
a zaviazal sa platiĢ roþný úrok, ktorý sa pohyboval na úrovni miernych 5 %. Výnos z úrokov
sa použil na každomesaþné vyplácanie alimentaþných príspevkov pre vybrané rímske deti.3
Fond slúžil výhradne pre Itáliu, preto jeho pôsobnosĢ nikdy neprekroþila jej hranice.
Do dnešných dní existujú dôkazy o 56 obciach, v ktorých prichádzalo k pravidelnej distribúcii
alimentaþných príspevkov. Najlepšie þasy zažil fond poþas rokov 98 až 180 po Kr., keć
všeobecné politické a hospodárske pomery v Rímskej ríši priaznivo pôsobili na inštitúciu
takéhoto typu. Od markomanských vojen strácal na význame, pretože nedokázal získaĢ
1
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potrebné finanþné prostriedky na vyplácanie príspevkov. I napriek tomu stopy jeho þinnosti
nachádzame do neskorého 3. storoþia po Kr.4
Zaujímavú kapitolu pri skúmaní štátneho alimentaþného fondu predstavuje hĐadanie
príþin jeho vzniku resp. cieĐov a nádejí, s ktorými ho jeho „strojcovia“ založili a ćalej
budovali. Na prvý pohĐad by sa mohlo zdaĢ, že alimentaþné príspevky odrážajú sociálnu
starostlivosĢ štátu o chudobnejšie vrstvy obyvateĐstva, no pri hlbšom rozbore tejto
problematiky prídeme k záveru, že v skutoþnosti to bolo úplne inak. V modernom bádaní sa
þoraz þastejšie objavujú názory, ktoré smerujú k záveru, že cielená sociálna starostlivosĢ
o chudobných bola antike cudzia.5 Argumentuje sa predovšetkým tým, že nárok na rôzne
sociálne podpory, napríklad na spoþiatku zlacnené, neskôr bezplatné štátne obilie, nebol nikdy
podmienený sociálnou situáciou žiadateĐa, ale rozhodujúcim pre poskytnutie tohto druhu
pomoci sa stalo jeho právne postavenie, t. j. þi mal alebo nemal rímske obþianstvo. Rovnako
sa poukazuje na to, že sociálna politika v Rímskej ríši sledovala väþšinou urþitý štátny
záujem.
Prihliadnuc k týmto názorom a k nižšie uvedeným skutoþnostiam prídeme k záveru, že
vytvorenie fondu nesúviselo s cieĐavedomou snahou rímskeho štátu o sociálnu pomoc
chudobnejším vrstvám obyvateĐstva. Fondu sa však nedá uprieĢ, že svojou þinnosĢou
skvalitnil životné podmienky mnohých rímskych rodín.6 Jeho þiastoþný úspech v sociálnej
oblasti treba v takomto prípade chápaĢ skôr ako sekundárny dôsledok celého opatrenia než
jeho cieĐ a rovnako alimentaþný príspevok musíme považovaĢ iba za prostriedok na
dosiahnutie konkrétneho štátneho zámeru.
Všeobecne sa akceptuje, že þinnosĢou alimentaþného fondu sa rímsky štát snažil
reagovaĢ na masívny úbytok obþanov v Itálii.7 Demografický nárast rímskeho a italského
obyvateĐstva, ktorý mal byĢ výsledkom dlhodobej a pravidelnej podpory pre rímske deti a ich
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rodiny, sa v koneþnom dôsledku plánoval využiĢ na posilnenie vojenskej a zrejme aj
hospodárskej základne Itálie.8
Už v predchádzajúcom období republiky a poþiatoþného cisárstva venovali hlavní
predstavitelia rímskeho štátu mimoriadnu pozornosĢ Itálii s cieĐom udržaĢ a ćalej upevĖovaĢ
jej vedúcu pozíciu v ríši. PodĐa najvyšších vrstiev rímskej spoloþnosti mali Rím a Itália
vládnuĢ svetu a prejavy ich slabosti sa nepripúšĢali. Snahy o dominantné postavenie rímskej
vlasti sa prejavovali napríklad pri odvodoch vojakov, ktoré sa najprv konali na území Itálie a
až pri nedostatku Italikov sa kompetentní obrátili do provincií.9 S tým súvisel záujem zveriĢ
ochranu hraníc impéria a predovšetkým Itálie vojakom, ktorí mali pevné väzby s jadrom ríše.
PosilĖovanie Itálie sa však spájalo nielen s vojenskou sférou, ale aj so zlepšením
hospodárskeho zázemia (najmä Ríma), þím chceli Rimania dosiahnuĢ zmenšenie závislosti od
provincií v otázke zásobovania. CieĐavedomé posilĖovanie Apeninského polostrova po
vojenskej i hospodárskej stránke narazilo v poslednom storoþí rímskej republiky na vážny
problém v podobe mnohých zahraniþných, ale predovšetkým domácich vojenských
konfliktov. V dôsledku nich prišlo k prudkému zníženiu poþtu rímskych obþanov, þo pre
mnohé

oblasti

vrátane

v poĐnohospodárstve.

10

Itálie

znamenalo

redukovanie

pracovnej

základne

Pre Itáliu bolo zvlášĢ nepríjemné, že úbytok obþanov viedol aj

k zmenšovaniu zásob potencionálnych legionárov a vojenské kapacity sa museli hĐadaĢ
v provinciách, þím sa oslabovali tradiþne silné väzby rímskej armády s Apeninským
polostrovom.
VyriešiĢ tento problém sa pokúsili už Caesar i prvý rímsky cisár Augustus (27 pred
Kr. – 14 po Kr.). Caesar menej kreatívne vydaním zákona obmedzujúceho pobyt rímskych
obþanov mimo Itálie11 a Augustus prostredníctvom opatrení, akými boli napríklad zákony
o manželstve,12 motivaþné príspevky pre otcov, ktorí mu pri inšpekþných cestách po
jednotlivých krajoch predstavili zdatných synov a dcéry,13 þi pripustenie mladších chlapcov
k rozdávaniu darov (congiaria).14 Caesarovo i Augustovo úsilie nebolo dostatoþné a zavedené
8
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právne normy sa þasto obchádzali. Navyše ich odkaz nenašiel takmer celé storoþie výraznejší
ohlas u nasledovníkov. Z toho dôvodu nedosiahli tieto opatrenia dlhodobejší úþinok. Až na
konci 1. storoþia po Kr. sa cisár Nerva (96 – 98 po Kr.) rozhodol reagovaĢ na neutešenú
situáciu založením štátneho alimentaþného fondu, ktorý môžeme považovaĢ za posledný
veĐký pokus, ako vyriešiĢ demografickú krízu v Itálii.
Úzku súvislosĢ so zlepšením všeobecných demografických pomerov na Apeninskom
polostrove mala snaha o vojenské posilnenie Itálie. Takýto zámer potvrdzuje Plinius Ml.,
ktorý sa vo svojej oslavnej reþi (Panegyricus ad Traianum) vyjadril, že deti podporované
alimentaþnými prostriedkami naplnia kasárne a tribuy,15 t. j. stanú sa z nich budúci vojaci
a voliþi. Na inom mieste poznamenal, že keć deti vćaka štátnej dotácii vyrastú, namiesto
výživného dostanú od cisára žold.16 Vojenskému úþelu štátneho alimentaþného fondu
zodpovedá aj pomer medzi chlapcami a dievþatami na nápise z italskej obce Veleia, ktorý
vypovedá o štruktúre podporovaných detí v tejto obci a vyznieva 7:1 v prospech chlapcov.17
Na druhej strane mohol byĢ výrazný nepomer spôsobený tým, že rodiþia mohli obvykle
prihlásiĢ k podpore len jedno dieĢa. A kećže chlapci sa finanþne i þasovo zvýhodĖovali,
pre dcéru sa rozhodli len vtedy, keć nemali syna. Navyše nevieme, þi takýto pomer platil
kompletne pre všetky obce zapojené do projektu alebo bol len náhodným výsledkom vo
Velei.
Zámer dosiahnuĢ zvýšenie vojenského potenciálu Itálie prostredníctvom þinnosti
fondu sa dlhý þas spochybĖoval. Odmietavé stanovisko sa odôvodĖovalo tvrdením, že pri
odvodoch vojakov v 1. a 2. storoþí po Kr. zohrávala Itália veĐmi malú úlohu a hlavnú
zásobáreĖ vojakov pre légie predstavovali rímske provincie.18
Teóriu o vojenskej bezvýznamnosti Itálie v uvedenom období zaþali postupne narúšaĢ
viaceré skutoþnosti. V prvom rade sú to štatistiky, ktoré vypovedajú o poþte vojakov
pochádzajúcich z Itálie v rímskych légiách. Tie tvrdia, že za vlády Flaviovcov resp. Nervu
a Traiana sa podiel Italikov v rímskych légiách pohyboval na úrovni 25 %.19 V porovnaní
s predchádzajúcim obdobím je toto þíslo nižšie.20 Musíme si však uvedomiĢ, že veĐkorysejším
udeĐovaním obþianskych práv mimo Itálie sa poþet rímskych obþanov zväþšoval a na konci 1.
15

Plinius Minor, Panegyricus ad Traianum 28, 5.
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Plinius Minor, Panegyricus ad Traianum 28, 5.
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VEYNE, Paul: Brot und Spiele. Frankfurt am Main: Campus-Verlag 1988, s. 557.
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storoþia po Kr. žilo v provinciách práve toĐko alebo ešte viac rímskych obþanov ako na území
Apeninského polostrova.21 Nárast poþtu obþanov spôsobil zvýšenie Đudského potenciálu
iných þastí ríše pre armádu. Vonkajším prejavom tohto procesu bol evidentnejší nárast poþtu
provinciálnych vojakov v rímskych légiách, ktorý zaznamenávame v priebehu 2. storoþia po
Kr. Z toho dôvodu je štvrtina príslušníkov légií pochádzajúcich z Itálie v uvedenom období
pomerne vysokým þíslom.
Pri zdôrazĖovaní vojenskej bezvýznamnosti Itálie v prvých dvoch storoþiach po Kr. sa
rovnako zabúda, že od vlády cisára Domitiana sa na území mesta Ríma nachádzali vojenské
oddiely v poþte desaĢ prétoriánskych kohort (cohortes praetoriae) a štyri mestské kohorty
(cohortes urbanae).22 Celková sila týchto jednotiek predstavovala v období od Domitiana až
po nástup Severovcov 12 000 mužov.23 Spravidla ich mužstvá tvorili vojaci z Etrúrie, Umbrie,
z Latia a z osád oddávna rímskych, t. j výhradne z Itálie.24 Zloženie prétoriánskych kohort
prešlo poþas 1. storoþia po Kr. síce menšími zmenami, napríklad za cisára Claudia sa do nich
zaþlenili Galovia z Predalpskej Galie, no i napriek tomu sa na zaþiatku 2. storoþia po Kr.
do nich verbovalo stále približne 89 % vojakov z Itálie. Mestské kohorty mali podobné
zloženie s tým rozdielom, že neprešli výraznejšou zmenou ako napríklad prétoriáni za vlády
Septimia Severa (193 – 211 po Kr.).25
Významné postavenie Itálie pri regrutovaní nových vojakov v 2. storoþí po Kr. sa
okrem toho odzrkadĐuje vo vytvorení dvoch nových légií za vlády Traiana. Ich mužstvá
tvorili Italikovia a obe cisár umiestnil na Apeninský polostrov.26 Nemecký bádateĐ L.
Wierschowski sa domnieva, že Traianus tým demonštroval význam Itálie pri verbovaní
vojska, prípadne s výrazným þasovým predstihom sa pokúsil propagovaĢ úspech štátneho
alimentaþného fondu.27 Iní autori jeho teóriu odmietajú a poukazujú na obdobie vytvorenia
légií, ktoré vznikli krátko pred alebo poþas vojen v Dácii.28 Z toho dôvodu považujú
Traianovo opatrenie skôr za nutnosĢ než výraz štátnej propagandy. Bez ohĐadu na príþiny
môžeme konštatovaĢ, že práve Itália poskytla Đudské zdroje pre dve nové légie.
21
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Osobne sa domnievame, že vyjadreniam Plinia Ml. o vojenských cieĐoch
alimentaþného projektu by sme mali prikladaĢ veĐkú dôležitosĢ. I keć v þase verejného
þítania jeho panegyriku (100 po Kr.) sa nemusel nedostatok vojakov v Itálii ešte výrazne
prejavovaĢ, k základným povinnostiam cisára patrilo posiĐĖovaĢ bojaschopnosĢ Rímskej ríše
za akéhokoĐvek stavu.
Vojenskému úþelu alimentaþného fondu neodporujú ani obrazové zobrazenia na
rozliþných monumentoch, ktoré sa týkajú tejto inštitúcie. Chlapci a dievþatá sú na nich
vyobrazení vedĐa seba, þo potvrdzuje, že fond podporoval rovnako chlapcov ako i dievþatá.
Zo zachovaných prameĖov vyplýva, že dievþatá boli vedome nielen finanþne, ale aj poþtom
hendikepované, t. j. poþet podporovaných dievþat bol oveĐa nižší ako chlapcov. Reliéf na
oblúku z Beneventa (asi 50 km severovýchodným smerom od Neapola) vypovedá v tejto
súvislosti jasnou reþou obrazu.29 Na scéne, ktorá sa týka alimentaþného fondu, sa nachádza
päĢ detí, priþom iba jedno je viditeĐne ženského pohlavia. Istotne nešlo o náhodu, ale cielene
sa tým vyjadrovali zámery inštitúcie. Vojenská orientácia projektu alimentaþného fondu sa
zvýrazĖuje ćalšou scénou na oblúku v Benevente, na ktorej vidíme dve deti urþené dvom
rozdielnym božstvám – chlapec Martovi a dievþa Italii, prípadne Rome. Takéto vyobrazenie
predurþuje chlapcov k vojenskej dráhe a dievþatá prezentuje ako budúce matky vojakov.
Ćalšie výjavy na oblúku v Benevente len potvrdzujú, že alimentaþný fond sa
zameriaval predovšetkým na mužských potomkov. Nájdeme tu nielen scénu zachytávajúcu
založenie dvoch nových légií pred vojnou s Dákmi, þo môžeme interpretovaĢ ako
demonštráciu funkþnosti alimentaþného fondu, ale aj reliéf, ktorého tematikou sú odvody
nových vojakov. Reliéf zachytáva životnú dráhu chlapcov presne tak, ako to naznaþil Plinius
Ml. vo svojej oslavnej reþi na Traiana: narodenie, podpora z fondu až do dosiahnutia
dospelosti, regrutovanie a vojenská služba.
Kećže do procesu získavania finanþných prostriedkov pre potreby fondu štát zapojil
italských pozemkových vlastníkov profitujúcich z výhodných úverov, objavili sa názory
oznaþujúce fond za nástroj agrárnej politiky. V modernom bádaní narazíme na zástancov
obidvoch táborov. ýasĢ bádateĐov si štátny alimentaþný fond vysvetĐuje ako finanþnú pomoc
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pre

italské

poĐnohospodárstvo.30

Poukazujú

pri

tom

na

problémy,

ktoré

malo

poĐnohospodárstvo na Apeninskom polostrove. Iní odmietajú spojitosĢ s agrárnymi
opatreniami. Argumentujú, že v þase zriadenia fondu neexistovali v Itálii žiadne
poĐnohospodárske problémy, a ak by aj existovali, tak cisárske pôžiþky by ich nemohli
vyriešiĢ.31
Na tomto mieste nemáme v úmysle polemizovaĢ, do akej miery trpela Itália v 1. a 2.
storoþí po Kr. poĐnohospodárskymi ĢažkosĢami, no všeobecne sa akceptuje, že už od þias
bratov Gracchovcov nastal v Itálii úbytok Đudských zdrojov v poĐnohospodárstve, ktorý
súvisel s celkovým populaþným úpadkom.32 Okrem toho si nemyslíme, že snahy o zlepšenie
poĐnohospodárskych pomerov na urþitom území sú vždy nutne podmienené ĢažkosĢami.
O poĐnohospodárskych zámeroch fondu dovoĐuje uvažovaĢ rozmiestnenie doteraz
známych obcí, v ktorých sa pravidelne rozdávali príspevky na výživu zo štátnych zdrojov. Iba
6 z 56 obcí ležalo na území Apúlie, Kalábrie, Lukánie a Bruttia, kde sa úbytok poþtu
obyvateĐstva a hospodárska núdza šírili od þias republiky. Naopak z bohatších oblastí, akými
boli údolie Pádu þi Kampánia poznáme spolu iba 9 prípadov. Ak vylúþime regióny
s najlepšími a najhoršími podmienkami, zistíme, že najviac obcí (41) sa nachádzalo v
oblastiach strednej Itálie, kde sociálna a hospodárska štruktúra bola kvalitatívne uprostred.
Väþšinou išlo o hornaté územia s neúrodnou pôdou, na ktorých malí a strední roĐníci neustále
zvádzali boj o prežitie. PodĐa F. Bourna sa práve v týchto krajoch vyžadovala najväþšia
pomoc zo strany štátu, pretože bola najreálnejšia šanca, že pomoc by mohla viesĢ ak nie
k zlepšeniu, tak prinajmenšom k zamedzeniu ćalšieho prehlbovania pomerov.33 Alternatíva
voþi jeho názoru považuje distribúciu úverov a príspevkov v rámci alimentaþného fondu
najmä v strednej Itálii za dôkaz snahy o zlepšenie hospodárskeho zázemia Ríma.34 Obidve
prezentované interpretácie sa spochybĖujú poukazovaním na malú efektivitu nízkych úverov
a pochybnosĢami o existencii hospodárskej krízy. Pri ich odmietnutí sa okrem toho
argumentuje nápismi, ktorými sa cisárom a alimentaþným úradníkom vyjadrovala vćaka za

30
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Succesors. The English Historical Review 36/1921, þ. 141, s. 7; BOURNE, Frank C.: Alimentary Program and
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príspevok z fondu. Tie sa zhotovovali iba v mene rímskych detí a roĐníci sa v nich nikdy
nespomínajú.35
VzhĐadom na výhodné podmienky poskytovaných úverov i na skutoþnosĢ, že fond
vyžadoval od pozemkových vlastníkov iba pravidelné splácanie roþného úroku a nie vrátenie
požiþanej finanþnej þiastky, je zrejmé, že tento projekt musel viesĢ – þi už cielene alebo nie k zlepšeniu italského poĐnohospodárstva. Otázne zostáva, v akom rozsahu sa mu to darilo.
Prihliadnuc

k objemu

poskytnutých

pôžiþiek

vo

Velei

a Ligures

Baebiani,36

v

jediných italských obciach, v ktorých máme údaje k dispozícii, to však v celoríšskom meradle
zrejme nebolo dostaþujúce.37
PosilĖovanie Itálie po demografickej, vojenskej a þiastoþne aj po hospodárskej stránke
pomocou štátnych alimentaþných príspevkov sa opätovne potvrdzuje na sérii mincí s nápisom
ALIM(enta) ITALIAE.38 Práve tu sa prízvukuje, že alimentaþné prostriedky sa vzĢahujú iba
na Itáliu, teda na vlasĢ rímskych obþanov. Razba mincí sa zaþala v období 5. konzulátu cisára
Traiana (103 – 111 po Kr.) a ich základnou úlohou bolo medzi širokú verejnosĢ šíriĢ a
propagovaĢ informácie o alimentaþnom fonde.39 PozornosĢ vzbudzujú predovšetkým tým, že
do rímskej numizmatiky prinášajú nové vzory, pre ktoré nenachádzame v predchádzajúcom
období žiadne paralely. O príþine ich emisie sa môžeme iba dohadovaĢ. Do úvahy pripadá
desaĢroþná existencia inštitúcie alebo jej poþiatoþné úspechy v podobe vychovania prvej
generácie podporovaných detí.40
Približne do rovnakého þasového rámca spadá emisia mincí, ktoré nesú v exergu na
reverze nápis REST(ituta) ITAL(iae).41 Výjavy na nich sa už na prvý pohĐad zdajú byĢ veĐmi
podobné s tými, ktoré majú oznaþenie alimenta Italiae. Na základe ich totožného zaþiatku
razby, typologickej príbuznosti a niektorých nápisov vyvodil nemecký bádateĐ G. Seelentag
záver, že alimentaþný fond úzko súvisel resp. sa dopĎĖal s projektom opätovného
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pozdvihnutia Itálie.42 Kećže latinské sloveso restituere znamená obnovenie už existujúceho
stavu, vyobrazenia na minciach mali evokovaĢ dojem, že Itália je spustošená a treba ju opäĢ
pozdvihnúĢ do stavu, ktorý jej právom prináleží.
Summary
The Activity of the State Alimentary Fund in the Context of the Strenghtening of Italy
in the 2nd Century A. D.
The presented contribution addresses the issue of the state alimentary fund in terms of its
goals. The fund occured during the governance of the emperor Nerva (96 – 98 A. D.) and
provided regular financial contributions for chosen families of the Roman citizens for the
maintenance of their children. Its establishment resulted not only from the efforts to
systematically strenghten Italy, which was supposed to dominate the Roman Empire in all
aspects, but it can also be seen as a response to the current worsening demographic situation
on the Apennine peninsula. What the Roman emperors, who reigned in the 2nd century A. D.
expected from the fund, was mainly an increase of the number of Roman citizens. Since the
decrease also became noticeable as a loss of the workforce in the agriculture and a weakening
of Italy’s military capability of the Roman army, it can be assumed that the hopes of the fund
creators were focused on the strengthening of these areas. Several indications lead to such a
conclusion (e.g. the involvement of the landowners in the process of obtaining funds for the
payment of contributions, stronger support of the boys, etc.).
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Sufixálne morfémy -ul-, -ell-, -ill- bez expresívneho príznaku v latinských
substantívach a adjektívach
Slavka ORIĕÁKOVÁ
(Prešov)
Úvod
V rámci morfematického výskumu latinþiny, ktorý sa zaþal v roku 2000 na Prešovskej
univerzite v Prešove, už boli odprezentované a publikované viaceré þiastkové výsledky. Vo
vzĢahu k predkladanej téme je dôležité spomenúĢ práce Morfematická analýza substantívnych
deminutív latinþiny1 a Morfematická analýza latinských adjektívnych deminutív.2 Uvádzame
tam úplný inventár deminutívnych morfém a ich variantov a kritériá tvorenia latinských
zdrobnenín. Obidva texty spolu vytvárajú ucelený pohĐad na latinské menné deminutíva.
Deminutíva predstavujú poþetnú skupinu slov s pôvodným sufixom *-lo-, ktorý, ako
uvádza napr. František Novotný3 alebo aj Philip Baldi, má trojakú funkciu:
a) vytvára spomínané substantívne a adjektívne deminutíva (napr. subst. herbula = rastlinka,
adj. longulus = trochu dlhý);
b) vytvára substantíva od slovies a môže sa rozširovaĢ o ćalšie sufixy (-culum od *-tlo, napr.
pǀculum = pohár, þaša ф *peh3-tlom (part. pǀtus);
c) adjektíva na –ulus odvodené od slovies, napr. pendulus = visiaci, crƝdulus = veriaci4.
O indoeurópskom pôvode a vývine týchto adjektívnych derivátov podrobne píše napríklad
Lucie Pultrová v práci The Indo-european verbal Adjectives.5 RozdeĐuje skúmané adjektíva
na
1. tie, ktoré môžu priamo pochádzaĢ z rekonštruovanej PIE formy (napr. Ɲminulus =
vyþnievajúci, pendulus = visiaci);
2. tie, pri ktorých sú pochybnosti (napr. patulus = otvorený, prístupný, crƝdulus = veriaci);
3. tie, ktoré nereflektujú pôvodnú PIE formu (napr. bibulus = rád pijúci, garrulus = táravý).
1
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Neexpresívne sufixy -ul-, -ell-, -illPri synchrónnej morfematickej analýze a interpretácii latinských morfém sme sa stretli
s poþetnou skupinou slov (134 slov) obsahujúcich sufixy zakonþené na l, homonymné
s deminutívnymi sufixmi, v ktorých je expresívny príznak oslabený resp. absentuje.
V iných ako deminutívnych slovách sa vyskytujú sufixy -ul-, -ell-a -ill-. Tvoria sa
nimi najviac neutrá II. deklinácie hlavne od slovies, menej od substantív (am-ic-ul-um = odev,
umbr-Ɨ:c:ul-um = tienisté miesto, ústranie, cca 12%). Deverbatíva vyjadrujú prostriedok,
objekt, miesto, výsledok þi nástroj þinnosti (kategória mutácie), v niektorých prípadoch
spredmetnenie deja (kategória transpozície). Takmer polovica z týchto neutier obsahuje
rozšírený variant -Ɨ:c:ul- (pozri nižšie). Desubstantíva sú názvy podĐa podobnosti, pôvodu,
miesta (sƝn-Ɨ:c:ul-um = poradná miestnosĢ senátu, sirp-i:c:ul-us = prútený kôš).
Morfémami -ul- alebo -ell-, -ill- je utvorených 12% feminín I. deklinácie s významom
prostriedku, objektu, miesta þinnosti þi nositeĐa deja (cing-ul-a = pás, opasok, fer-ul-a = prút,
palica). Medzi feminínami I. deklinácie nachádzame aj jediné kompozitum skúmaného
inventára slov: fƯc-Ɲd-ul-a (drozd figový), ktoré obsahuje substantívnu a slovesnú koreĖovú
morfému. Necelých 7% predstavujú deverbatívne maskulína II. deklinácie (cap-ul-us =
rukoväĢ), oznaþujú tiež prostriedok, objekt þinnosti, navyše ešte þiniteĐa, desubstantívne
maskulína (libr-Ɨri-ol-us = odpisovaþ, pisár) majú rovnaký, príp. zúžený význam ako
motivujúce substantívum alebo aj význam podobnosti a pôvodu, deadjektívne pomnožné
maskulínum ruf-ul-Ư (vojenskí tribúni) oznaþuje osoby podĐa príslušnosti.
Aj adjektíva I. a II. deklinácie (17%) so sufixom -ul- alebo s jeho variantmi resp. so
sufixmi-ell- a -ill- sú vytvorené zväþša od slovies a vyjadrujú þinnosĢ (vlastnosĢ vzniknutú
z þinnosti, crƝd-ul-us = dôverþivý, veriaci), úþel, možnosĢ, niekedy sa prekladajú ako
adjektivizované þinné príþastie (ger-ul-us = nosiaci). Desubstantívne lexémy (napr. Ɲ-dent-ulus = bezzubý, ov-ill-us = ovþí, vern-Ɨ:c:ul-us = domáci, mestský a pod.) sú vzĢahové
adjektíva s významom širokého vzĢahu, príslušnosti, podobnosti, pôvodu, subjektu,
totožnosti, vlastnosti podĐa nápadného znaku. Deadjektíva (napr. re-frƗc-t-Ɨri-ol-us =
hašterivý), majú hlavne zúžený význam, niekedy s novým špecifickým sémantickým
odtienkom, prípadne majú rovnaký význam ako motivant.
V slovách

sƝmi-us-t-ul-Ɨ:t-us

(polospálený)

a amb-us-t-ul-Ɨ:t-us

(opeþený)

nachádzame segment -ul-, ktorým je utvorené dokonavé sloveso od nedokonavého: ur-e:re

100

(páliĢ) ĺ us-t-ul-Ɨ:re (spáliĢ), vzniknuté sloveso I. konjugácie sa objavuje aj v tvare so
segmentom -il- (us-t-il-Ɨ:re).
Podobne ako deminutívne sufixy aj ich homonymní „dvojníci“ existujú vo viacerých
variantoch. Neexpresívne lexikálne jednotky nepodliehajú tým istým zákonitostiam ako
zdrobneniny, pretože sú to väþšinou deverbatíva. Používanie variantov deminutívnych sufixov
závisí v prvom rade od morfologických charakteristík substantív a adjektív. Jedine
alomorféma -ol-, kećže je to foneticky závislý variant, sa riadi rovnakými pravidlami
používania, vyskytuje sa po morféme zakonþenej na samohlásku, konkrétne na predný vokál
i a e (tri slová: re-frƗc-t-Ɨri-ol-us = hašterivý, libr-Ɨri-ol-us = odpisovaþ, pisár, corn-e-ol-us =
rohovitý). Slová obsahujúce túto alomorfému nie sú odvodené od slovies, prvé je
deadjektívum, ćalšie dve desubstantíva.
Rozšírený variant -i/Ư:c:ul- sa objavil v 16 substantívach a dvoch adjektívach (napr.
tend-i:c:ul-a = osídlo, sluþka, rƯd-i:c:ul-us = smiešny). Ich motivanty patria do všetkých
konjugácií, najþastejšie však do III. konjugácie. Rozširujúci vokál i/Ư pri motivantoch z III.
konjugácie môže súvisieĢ s tematickým vokálom i dominujúcim v prézentnej paradigme,
podobne je to aj pri motivantoch zo IV. konjugácie, v ktorej je tematické i/Ư þasto prítomné
v celej paradigme. Lexéma cub-i:c:ul-um (spálĖa) má síce motivanta z I. konjugácie, ale jeho
supínum sa tvorí rozšírenou morfémou -i:t-. Hypermorfa-i/Ư:c:ul- sa vyskytuje aj v iných
prípadoch, objavuje sa napríklad pri II. deklinácii motivanta (pan-i:c:ul-us = hrsĢ slamy,
v OLD6 sa uvádza aj motivant z III. deklinácie i-kmeĖov) a tiež pri koreni -rƯd- (rƯd-i:c:ul-um
= žart, vtip), sloveso s týmto koreĖom patrí do II. konjugácie.
V skúmanom inventári môžeme za raritný segment považovaĢ morfu -c:ul-, ktorú by
sme na základe funkcie mohli hodnotiĢ aj ako variant mofémy -ul- bez expresívneho
príznaku. Obsahujú ju štyri neutrá II. deklinácie, ktoré oznaþujú hlavne prostriedok þinnosti:
fer-c:ul-um (nosidlá, podnos) s motivantom z III. konjugácie, oper-c:ul-um (vrchnák)
s motivantom zo IV. konjugácie, tor-c:ul-um (lis) s motivantom z II. konjugácie, sar-c:ul-um
(motyka, motyþka) s motivantom zo IV. konjugácie, ktoré podĐa PNS7 môže maĢ aj
deminutívny význam. Inú funkciu plní segment -c:ul- v slove mas-c:ul-us; je ním vytvorené
jediné adjektívum nášho inventára. Môže maĢ význam príslušnosti, pôvodu, subjektu
i totožnosti (podĐa kontextu).

6

GLARE, P. G. W.: Oxford Latin Dictionary. Oxford: Clarendon Press 1968, s. 467.
PRAŽÁK, J. M. – NOVOTNÝ, F. – SEDLÁýEK, J. Latinsko-þeský slovník. Praha: Státní pedagogické
nakladatelství 1980, s. 435.
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Vo viac ako 16% slov sa nachádza variant -Ɨ:c:ul-, ktorý sa používa vtedy, ak je
motivantom sloveso I. konjugácie, kde tematickou morfémou je práve vokál a/Ɨ (cen-Ɨ:c:ulum = jedáleĖ ĸ cen-Ɨ:re = jesĢ). Pri lexéme tabern-Ɨ:c:ul-um (stan, búda), ktorej
motivantom je substantívum I. deklinácie, sa tento variant mohol analogicky použiĢ kvôli
tomu, že do I. deklinácie patria tzv. Ɨ-kmene substantív. Okrem toho nachádzame variant Ɨ:c:ul- aj v neutre sƝn-Ɨ:c:ul-um s bezprostredným motivantom zo IV. deklinácie sƝn-Ɨt-us,
ktoré je odvodené od substantíva III. deklinácie senex-Ɔ (motivaþný vzĢah podĐa OLD).
Neutrá II. deklinácie s týmto variantom oznaþujú miesto, napríklad obydlie, alebo prostriedok
þinnosti. Hypermorféma -Ɨ:c:ul- ako jediná nevystupuje ako deminutívny sufix.
V lexéme vƝn-uc:ul-a (druh nakladaného hrozna), ktorá sa používala aj so zdvojeným
nn v koreni a skráteným vokálom e (venn-uc:ul-a) predpokladáme rozšírený variant -uc:ul-.
V niektorých morfách pozorujeme absenciu vokálu u v redukovaných variantoch
-Ɨ:c:l- (mƯr-Ɨ:c:l-um = podivuhodná vec), -i:c:l- (ad-min-i:c:l-um = podpera), -l- (vinc-l-um =
povraz, lano), ktoré sú v konkurenþnom vzĢahu so svojimi plnými pendantmi (mƯr-Ɨ:c:ul-um,
vinc-ul-um). Variant -l- obsahuje aj motivát slova fig-ul-us (hrnþiar) adjektívum fig-l-Ưn-us
(hrnþiarsky). Pri deminutívnych sufixoch takáto elipsa nie je možná. Tieto redukované
varianty odrážajú pôvodnú formu l-sufixov -lo-, -clo-фie. *-tlo-; plné varianty s vokálom
u vznikli anaptyxou, ktorá je v latinþine bežná.8 Diachrónnou analýzou lexém by sme mohli
nájsĢ aj ćalšie príklady: pôvodný rozšírený sufix by sme mohli identifikovaĢ vo formách
perƯclum (od perƯculum), saeclum (od saeculum). Pri synchrónnej morfematickej analýze sú
motivaþné vzĢahy týchto slov natoĐko oslabené, že niektoré lexémy s pôvodným sufixom
neþleníme (saecul-um/saecl-um = vek, storoþie) alebo ich þleníme potenciálne (per[Ưcul]um/per[Ưcl]-um = nebezpeþenstvo). V takýchto prípadoch stále ostáva otvorená zásadná
otázka: do akej miery zohĐadĖovaĢ resp. ignorovaĢ diachrónne aspekty, þi je opodstatnené
analogicky potenciálne þleniĢ aj lexému saeculum (sae[cul]-um/sae[cl]-um) aj napriek
chýbajúcim motivaþným vzĢahom v synchrónnom pláne, alebo ignorovaĢ isté motivaþné
vzĢahy k pôvodným rekonštruovaným formám v diachrónnom pláne v slove perƯculum a teda
ho považovaĢ za nemotivované (perƯcul-um/perƯcl-um).
Základnú morfému -ul- (dƯ-luc-ul-um = brieždenie, svitanie) obsahuje 64% lexém.
Jediným pravidlom, ktoré platí pre použitie tohto sufixu je zakonþenie predchádzajúcej
morfémy na veláry k (zapisované ako c) a g, ak motivujúce sloveso nepatrí do I. konjugácie,
napr. iac-ul-um (hádzacia kopija), rƝg-ul-a (pravítko, zásada).
8

Por. PULTROVÁ, 2006, s. 63
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Sufix -ill- sa objavil v troch slovách, v desubstantívnych adjektívach I. a II. deklinácie
ov-ill-us (ovþí), bov-ill-us (volský, hovädzí) a v deverbatívnom neutre II. deklinácie pis-t-illum (palica do mažiara).
Neexpresívny segment -ell- sa objavil v troch adjektívach I. a II. deklinácie (nov-ell-us
= nový, mladý, misc-ell-Ɨne-us = miešaný, zmiešaný, mis-ell-us = nešĢastný, biedny).
V prvých dvoch slovách je možné predpokladaĢ urþitú súvislosĢ s deminutívami; pri slove
misc-ell-us uvedenom iba OLD, ktoré je motivantom slova misc-ell-Ɨne-us, je naznaþená
etymologická súvislosĢ s deminutívom, pri mis-ell-us sa o podobnom vzĢahu neuvažuje.
Aby bola naša interpretácia úplná, treba na tomto mieste spomenúĢ, že deminutívne
sufixy a ich varianty sa môžu používaĢ s metaforickou alebo metonymickou hodnotou, þím sa
stráca expresívny príznak morfémy. Ako príklad uvádzame meno rastliny gladi-ol-us, ktorá je
pomenovaná podĐa tvaru stonky pripomínajúcej meþ gladius.9
SpájateĐnosĢ
Vo väþšine lexém (asi 88%) sa na Đavej strane nedeminutívnych morfém nachádza koreĖová
morféma (spec-ul-a = hliadka). Viac ako 5% slov má na tomto mieste pôvodne supínovú
morfému -t- (re-cep-t-Ɨ:c:ul-um = schránka). Spojenie s morfémami -it- (crep-it-Ɨ:c:ul-um =
hrkálka), -ern- (hib-ern-Ɨ:c:ul-um = zimný stan), -Ɨri- (re-frƗc-t-Ɨri-ol-us = hašterivý), -e(corn-e-ol-us = rohovitý) je zastúpené iba jednou alebo dvoma lexémami.
Na rozdiel od zdrobnenín slová s neexpresívnym sufixom -ul- a jeho variantmi sa
þastejšie stávajú motivantmi ćalších slov. Inventár morfém na pravej strane je teda bohatší
v porovnaní s deminutívami. Nájdeme tu okrem relaþnej morfémy (77,5%, garr-ul-us =
štebotavý, táravý) morfému -t- a jej varianty, najþastejšie -Ɨ:t- (14%, iac-ul-Ɨ:t-or-ø = vrhaþ),
-Ɨr- (4,5%, spec-ul-Ɨr-is = priesvitný), -i:tƗt- (garr-ul-i:tƗs-ø = štebot, táravosĢ), -Ɨ:bil(spec-ul-Ɨ:bil-is = viditeĐný, bádavý), -Ɨ:bund- (spec-ul-Ɨ:bund-us = striehnúci), -ǀs- (tumul-ǀs-us = kopcovitý), -Ɨne- (misc-ell-Ɨne-us), -Ɨri- (fen-i:c:ul-Ɨri-us = feniklový).
Morfematickú štruktúru slov s touto neexpresívnou morfémou -ul- môžeme zapísaĢ schémou
(P)-K-(K)-(S)-(S)-ul-(S)-(S)-R, pre lexémy so sufixom -ill- platí zápis K-(S)-ill-R, sufixom
pred -ill- je pôvodne supínové-t- v slove pis-t-ill-um, pri lexémach s morfémou -ell- možno
morfematickú štruktúru vyjadriĢ schémou K-ell-(S)-R.
Záver
9

FRUYT, Michele: Word-Formation in Classical Latin. In: A Companion to the Latin Language. Hoboken,
New Jersey: Blackwell Publishing Ltd. 2011, s. 157 – 175.
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Analyzované neexpresívne sufixy -ul-, -ell-, -ill- patria do širokej skupiny pôvodných lsufixov. Sufix -ul- možno oznaþiĢ za produktívny (129 slov v skúmanom inventári), sufixy
–ell- a -ill- považujeme za raritné (po 3 slová). Funkciou sufixálnych morfém -ul-a -ill- je
vytváranie adjektív a substantív v prvom rade od slovies, zriedkavo od iných slovných
druhov, lexémy s morfémou -ell- sú iba adjektíva. Deklinaþný potenciál všetkých skúmaných
sufixov je obmedzený na I. a II. deklináciu, teda bezprostredne za týmito morfémami
v prípade priamej väzby môžu stáĢ iba gramatické morfémy týchto dvoch deklinácií. Pôvodný
význam sufixu -lo-, t. j. vlastnosĢ vzniknutá z þinnosti pri adjektívach a nástroj, objekt
súvisiaci s þinnosĢou pri substantívach, sa v podstate zachoval aj v skúmanom synchrónnom
pláne, na základe metafory, metonymie þi iným sémantickým posunom sa však význam
skúmaných lexém obohatil o ćalšie významy (pozri vyššie).
Argumentum
MorphƝmata suffixƗlia -ul-, -ell-, -ill- sine signǀ expressƯvǀ in substantƯvƯs et adjectƯvƯs
LatƯnƯs
ExplanandƯs et interpretandƯs morphƝmatibus LatƯnƯs mǀdǀ synchronicǀ vocƗbula numerǀsa
(CXXXIV), quae morphƝmata suffixƗlia terminantia in – l habent, homonymƗ ergƗ
morphƝmata suffixƗlia deminutƯva sed sine signǀ expressƯvǀ reperta sunt. Haec morphƝmata
suffixƗlia sunt -ul-, -ell-, -ill-, quƗrum functiǀ est formƗre adjectƯva et substantƯva aut tantum
adjectƯva (-ell-), praesertim dƝ verbƯs rƗrǀ dƝ partibus oratiǀnis aliƯs. SignificƗtiǀ suffixƯ prƯmƯ
-lo-, i. e. proprietƗs effecta ex Ɨctiǀne in adjectƯvƯs, et Ưnstrumentum aut rƝs cohaerentƝs cum
Ɨctiǀne in substantƯvƯs, rƝ ipsƗ etiam in examinatiǀne synchronicƗ servƗta est.
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Odraz rozprávaþského umenia staroveku v knižkách Đudového þítania
na Slovensku
Alexandra OSTERTÁGOVÁ
(Bratislava)
ZáĐuba v rozprávaní o dobrodružstvách, ćalekých krajinách, šĢastných þi nešĢastných
osudoch Đudí bola v antickej spoloþnosti veĐká. Dokonca sa vyvinul aj odborný rozprávaþ,
ktorý vymyslenými historkami zabával celú spoloþnosĢ. Bol to tzv. logopoios, ktorý zatlaþil
rapsóda prednášajúceho veršované hrdinské spevy, eposy. Rozprávaþ bol takmer
nevyhnutným úþastníkom hostín, kam ho pozývali práve pre jeho rozprávaþské umenie. Ba zo
záznamov sa dozvedáme, že v 4. storoþí pred n. l. existovalo v Aténach aj oficiálne združenie
profesionálnych rozprávaþov, ktoré malo 60 þlenov; tí vystupovali po domoch, ale vćaþných
poslucháþov mali aj na uliciach.
Rozprávané príbehy našli písomnú podobu v poviedke þiže novele. Zvyþajne sa tento
termín používa v antickej literatúre. Novela je definovaná ako kratšia vymyslená historka
z každodenného života, ktorá rozpráva o istej udalosti. Tá je zaujímavá kvôli zmene osudov
hlavných predstaviteĐov alebo spôsobom vystupovania charakteristickým pre urþitý typ.1
Rozprávaþskú prózu nazývali Gréci logos, v protiklade k veršovanému eposu. Existovali aj
iné druhy rozprávania: bájka, povesĢ, mytologická báj, krátka anekdota. Medzi týmito druhmi
neboli presne stanovené hranice.
Trvalo pomerne dlho, kým si poviedka, v gréckom a rímskom svete veĐmi populárna,
našla svoje samostatné miesto v antickej literatúre. V umelej gréckej literatúre sa zjavuje
v helenistickom období a v Ríme až v dobe cisárskej. Poviedka, ktorú z ústnej tradície poznali
všetky vrstvy národa, „požiþiavala“ svoje námety, motívy, postavy i metódy rozprávania
básnikom, prozaikom, ba neraz i historikom. Najstarší predherodotovskí historici sa nazývajú
logografi, t. j. rozprávaþi poviedok alebo skôr „pisatelia toho, þo sa rozpráva“. Najmä starší
historici s obĐubou vkladali do svojich diel poviedky, aby vysvetlili niektorú udalosĢ alebo
spestrili výklad. Typickým príkladom sú práce Herodota z Halikarnasu (okolo 485 – 425 pred
n. l.), autora diela Dejiny (Historiai)2, ktoré on sám oznaþuje ako „rozprávanie o historických

1

BORECKÝ, BoĜivoj: VyprávČþské umČní starovČku. In: Antické novely. Praha: SNKLU 1965, s. 198.
HERODOTOS: Dejiny. Bratislava: Tatran 1985. Z gréckeho originálu podĐa vydania C. Hude, Herodoti
Historiae, Oxonii 1955 do slovenþiny prvýkrát preložil, úvodnú štúdiu, poznámky a zoznam vlastných mien
napísal Július ŠpaĖár.
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udalostiach“. Uvádza veĐa takýchto vložených noviel, napr. epizódy o zázraþnom zachránení
Ariona3, Kroisov sen4, o Kýrovej mladosti5, o Polykratovi6, o egyptskom kráĐovi
Rampsinitovi7 a iné. Podobne sa zachoval i rímsky historik Titus Livius (59 pred. n. l. – 17 n.
l.). Známe sú novely o Lukrécii, Muciovi Scaevolovi, Vergínii a pod. Aj iní spisovatelia
používali poviedku na pobavenie alebo ako príklad, ktorým demonštrovali urþitú zásadu alebo
morálne pravidlo. Novely sa vkladali do tragédií, ba neodmietali ich ani reþníci, aby si udržali
pozornosĢ publika pri svojich súdnych a politických prejavoch.
Zmienku o prvej zbierke noviel máme z roku okolo 100 pred n. l., sú to Aristeidove po
grécky napísané Milétske rozprávky, ktoré þoskoro Sisenna (118 – 67 pred n. l.) preložil do
latinþiny, ale originál ani preklad sa nezachovali, tak ako sa nám nezachovala ani jedna
zbierka antických poviedok. Poznáme ich len do tej miery, v akej prenikli do umelej literatúry
ako súþasĢ iných literárnych druhov. Z mnohých zlomkov antickej literatúry sa však predsa
len dá vybraĢ veĐa samostatných poviedok a urobiĢ si o nich obraz.
V tradícii antickej poviedky sa uplatĖujú dve tendencie. Na jednej strane je to sklon
k oslave a idealizácii Đudských þinov, citov, snáh, obdiv pre všetko, þo je v živote mimoriadne
a veĐké, romantika, ktorá sa prikláĖa k nadprirodzenosti, k rozprávke. Na druhej strane je to
realistický, miestami až naturalistický postup. Obidva tieto spôsoby na seba vzájomne
pôsobili, ale pritom si každý ponechával svoje osobitosti. Hrdinami realistickej poviedky
bývajú bezmenné typy neverných žien, obratných zlodejov, prefíkaných záletníkov a vojakov.
V prípade, že majú mená, sú to mená všedné alebo také, ktoré už samé osebe oznaþujú urþitý
typ. Na rozdiel od realistickej poviedky hrdinami romantickej poviedky sú králi, princezné
a iné vznešené postavy, témou sú dobrodružstvá na zemi þi na nebi, v realistickej poviedke sú
þasté motívy hlupáctva alebo podvodníctva.
Najstarším druhom antickej poviedky je historická poviedka, ktorá dosiahla svoj
umelecký vrchol u už spomenutého Herodota z Halikarnasu. V jeho diele sa striedajú
historické dáta s pútavými historkami z dvorov orientálnych despotov, povesti o gréckych
vládcoch þi poviedky o zaujímavých osudoch prostých Đudí. Pred zrakom þitateĐa sa strieda
nesmierne množstvo najrozmanitejšej látky: všetky kultúrne národy starého sveta, ich mravy,
povesti a náboženské predstavy, no aj opis staviteĐských pamiatok, divej zveri a rastlinstva,
scény veselé, vážne i tragické, opis bojov, história, geografia, archeológia, mytológia, to
3
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všetko spestruje jeho rozprávanie. Herodotove majstrovsky podané poviedky urþité udalosti
nielen vysvetĐujú, ale v duchu tradiþnej gréckej morálky, ktorá uþila úcte k bohom
a nabádala zachovaĢ mieru, ukazujú niþotnosĢ blahobytu a moci, varujú pred veĐkým šĢastím,
ktoré budí závisĢ bohov, a na osudoch niektorých postáv ukazujú, ako je zlý alebo nerozvážny
þin prísne potrestaný. Preto si Herodotovo dielo aj dnes vážime nielen ako historický prameĖ,
ale predovšetkým v Ėom oceĖujeme pôvabného rozprávaþa.
V diele „otca dejepisu“ Herodota sa objavujú iba zaþiatky historickej kritiky, je
popretkávané množstvom povestí a poviedok, ktorých motívy prešli aj do diel národných
literatúr. Aj v slovenskej Đudovej rozprávke je známy motív, ktorý sa nachádza v Herodotovej
poviedke Rampsinit a prefíkaný zlodej. KráĐ Rampsinitos8 mal také obrovské bohatstvo, že
žiaden iný kráĐ sa mu nemohol vyrovnaĢ. Aby mal svoje poklady v bezpeþí, dal si postaviĢ
kamennú sieĖ, do ktorej ich všetky nazhromaždil. StaviteĐ však pripravil lesĢ: jeden kameĖ
upravil tak, že sa dal zo steny Đahko vybraĢ a do siene sa dalo vojsĢ. Pred smrĢou si staviteĐ
zavolal svojich dvoch synov a povedal im, ako sa môžu dostaĢ ku kráĐovým pokladom
a zabezpeþiĢ si bezstarostný život. Synovia dlho neotáĐali a hneć v noci sa pobrali do
kráĐovského paláca a zo siene si nabrali toĐko bohatstva, koĐko uniesli. Samozrejme, že kráĐ
zistil, že mu z pokladov ubúda, ale nevedel ako. Peþate na dverách boli neporušené a jediné
kĐúþe mal on. Nariadil rozostavaĢ okolo nádob s pokladmi sluþky. Keć bratia – zlodeji opäĢ
prišli, ten, þo vošiel prvý, sa do sluþky chytil. Volal na brata, þo sa mu stalo, aby on už nešiel
dnu a žiadal ho, aby mu odĢal hlavu, aby Đudia nespoznali zlodeja a aby nepriviedol rodinu do
hanby. Brat uznal, že má pravdu, poslúchol ho a urobil tak. KráĐ sa zaþudoval, keć našiel
v sieni bezhlavé telo zlodeja a sieĖ bola opäĢ neporušená. Poznal, že zlodej je prefíkaný
a preto aj on vymyslel pascu. Dal zlodejovu mĚtvolu povesiĢ na hradný múr, postavil tam
strážcov a prikázal, aby chytili a priviedli k nemu toho, koho uvidia pri povesenom zaplakaĢ.
Matka mĚtveho veĐmi Ģažko znášala, že syna nemôže riadne pochovaĢ a posielala svojho
druhého syna, aby bratovo telo zvesil a priniesol domov. Ak tak neurobí, sama pôjde ku
kráĐovi a udá, že on má kráĐove poklady. Syn si teda vzal niekoĐko somárov, naložil na ne
mechy s vínom a pobral sa do mesta. Keć už bol blízko strážcov povesenej mĚtvoly, nároþky
pár mechov zhodil, víno zaþalo vytekaĢ a on lamentoval nad škodou. Keć strážcovia zistili,
že z mechov vyteká víno, zbehli sa a každý pil, koĐko vládal. Keć þoskoro opití pospali, vzal
bratovo telo a pobral sa domov. KráĐ sa rozhneval, že mu zlodej takto prešiel cez rozum
a spravil takmer neuveriteĐnú vec. Dal svoju dcéru do nevestinca a tá mala od mužov

8

Egyptský kráĐ Ramses III. (1197 – 1165 pred. n. l.)

107

vyzvedaĢ, þo vykonali v živote najdôvtipnejšie a najbezbožnejšie a kto by jej to porozprával,
aby ho chytila a nepustila von. Zlodej sa dozvedel, þo má kráĐ za lubom a zase sa ho snažil
prekabátiĢ. Jednej mĚtvole odrezal ruku, dal si ju pod plášĢ a šiel ku kráĐovej dcére.
Porozprával jej o všetkom a ona hneć zvedela, že je to ten, ktorého jej otec hĐadá. Snažila sa
ho chytiĢ, ale zlodej jej v tme podal ruku mĚtvoly. Ona ju chytila a pevne držala, domnievajúc
sa, že drží ruku jeho samého. Zlodej však ruku pustil a utiekol. KráĐ žasol nad toĐkou
prefíkanosĢou a vyhlásil, že zlodeja nepotrestá, ak sa sám prihlási. Zlodej uveril a prišiel
k nemu. Rampsinitos mu vraj vyslovil veĐký obdiv a dal mu svoju dcéru za ženu ako þloveku
najbystrejšiemu na svete. EgypĢania vraj vynikajú nad ostatnými Đućmi, on však nad
EgypĢanmi.“9
Uvedený príbeh je u Herodota sekundárny, je jednou z epizód, ktoré sa zoskupujú
okolo hlavného dejového pásma. Herodotos rozpráva pútavo, aj dosĢ rozvláþne, dej stupĖuje a
vie udržaĢ záujem a napätie þitateĐa až do konca. Motív tejto poviedky bol u nás najprv
spracovaný v Đudovom þítaní v zbierke Sedem múdrych majstrov a stretávame sa s ním aj
v niekoĐkých slovenských Đudových rozprávkach. V ćalšom vývoji historickej poviedky sa
história stáva okolnosĢou úplne vedĐajšou a v niektorých prípadoch Ģažko rozhodnúĢ, þi má
poviedka nejaké historické jadro, alebo je celá vymyslená. Až v neskoršom období pre svoj
Đudový charakter prenikla do literatúry realistická poviedka, ktorá nastavovala krivé zrkadlo
rozliþným Đudským slabostiam a všemožne ich zosmiešĖovala. Tento druh poviedky sa
najþastejšie vyskytuje v rímskej literatúre u Apuleia a Petronia.
Dielo Lucia Apuleia (2. stor.) Premeny10 s podtitulom Zlatý somár je poprepletané
poviedkami Đudového a literárneho pôvodu, ktoré sa zoskupujú okolo hlavného deja, raz
v duchu tragickom, inokedy zábavnom. Mnohé z týchto poviedok sú obĐúbené aj samostatne,
najmä poviedka o Amorovi a Psyché, a mali vplyv na viaceré slovenské Đudové rozprávky.11
Titus Petronius Arbiter (27 – 66 n. l.), o ktorom máme len veĐmi málo správ, bol
rozhodcom v otázkach jemného vkusu na Neronovom dvore (elegantiae arbiter). Do svojho
románu Satirikon, ktorý miešaním prózy a veršov pripomína tzv. menippské satiry Marca
Terentia Varrona a z ktorého sa zachovala v celosti iba jedna þasĢ, vložil tri skutoþné antické
poviedky: Vlkolak, Chlapec z Pergamu a Vdova z Efezu. Predpokladá sa, že Petroniovo dielo
Satirikon12 mohlo byĢ rozsiahle, bolo však excerptované alebo sa pri opisovaní krátilo
9
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a pravdepodobne aj menilo, takže v 9. storoþí nebolo z neho známe viac, ako sa uchovalo
dodnes. Zaþiatok a koniec diela chýbajú, zachovali sa rozsiahle a súvislé kapitoly
z prostrednej þasti, najznámejšia je Trimalchionova hostina. Táto þasĢ Petroniovho románu sa
zachovala v dokonalých súvislostiach a zrejme sa krátila len na niekoĐkých miestach. Istotne
je to i zásluhou toho, že pre bohatosĢ obsahu, grotesknosĢ rozmanitých scén a zvláštnosti
použitej Đudovej reþi už oddávna pútala þitateĐov. A práve jeden z hostí pozvaných na
hostinu, Eumolpos, rozpráva poviedku o vdove z Efezu, v ktorej nachádzame motív o žene
a nebožtíkovi. Poviedka Vdova z Efezu bola veĐmi rozšírená a známa, lebo Petroniov
Satirikon bol vo veĐkej obĐube. PodĐa štýlu, ktorý autor použil, sa považuje za
najdokonalejšiu antickú poviedku. Je to skvelá pamiatka milétskej novelistiky a je viac než
pravdepodobné, že ju Petronius poznal z iónskej novelistiky. Dejiskom poviedky je Efezos
v Malej Ázii, kolíska a najplodnejšie územie iónskej novelistiky. Je možné, že Petroniovi boli
vzorom už spomínané Aristeidove poviedky, ktoré mohol þítaĢ v gréckom origináli alebo
v Sisennovom populárnom latinskom preklade, no nie je vylúþené ani to, že tému poznal
z Ezopových alebo Phaedrových bájok. Tu sme odkázaní na dohady. Isté je len toĐko, že si
námet nevymyslel sám, no priam tak je isté, že umelecké, svieže a obratné spracovanie je
celkom Petroniovo. Umenie, ktorým Petronius vie slohovo charakterizovaĢ vystupujúce
osoby, je jedineþné. Eumolpos, ktorý poviedku rozpráva, sa vyžíva v hyperbolách a silných
výrazoch. V tomto duchu Petronius charakterizuje aj efezskú ženu – maximálne
a obdivuhodne poþestnú (tam notae erat pudicitiae, ut vicinarum quoque gentium feminas ad
spectaculum sui evocaret),13 neuspokojuje sa s tichým žialením za zomrelým manželom, ale
svoj žiaĐ demonštruje ostentatívne s rozpustenými vlasmi a bijúc sa do obnažených pĚs pred
zrakom poþetného zástupu Đudí (haec ergo cum virum extulisset, non contenta vulgari more
funus passis prosequi crinibus aut nudatum pectus in conspectu frequentiae plangere).14
PodĐa gréckeho zvyku muža pochovala do podzemia, strážila ho a oplakávala celé dni a noci
(in conditorium etiam prosecuta est defunctum, positumque in hypogaeo Graeco more corpus
custodire ac flere totis noctibus diebusque coepit).15 Trýznila sa a chcela sa hladom umoriĢ,
ani rodiþia, ani príbuzní ju nemohli odviesĢ (sic adflictantem se ac mortem inedia
persequentem non parentes potuerunt abducere, non propinqui). A táto výnimoþná žena,
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ktorú všetci Đutovali, už piaty deĖ odmietala potravu (complorataque singularis exempli
femina ab omnibus quintum iam diem sine alimento trahebat).16
Po celom meste sa o niþom inom nehovorilo a Đudia všetkých stavov vyznávali, že toto je
jediný opravdivý príklad cudnosti a lásky (Una igitur in tota civitate fabula erat: solum illud
adfulsisse verum pudicitiae amorisque exemplum omnis ordinis homines confitebantur).17
Medzitým v blízkosti hrobky, kde žena oplakávala mĚtveho manžela, dal správca kraja pribiĢ
na kríž niekoĐko zlodejov (interim imperator provinciae latrones iussit crucibus affigi
secundum illam casulam, in qua recens cadaver matrona deflebat).18 Nasledujúcu noc vojak,
ktorý strážil kríže, aby z nich niekto nesĖal telo, zbadal medzi hrobkami jasnejšie žiariace
svetlo a zaþul nárek plaþúcej a z Đudskej zvedavosti chcel vedieĢ, kto alebo þo tam robí
(Proxima ergo nocte, cum miles, qui cruces asservabat, ne quis ad sepulturam corpus
detraheret, notasset sibi lumen inter monumenta clarius fulgens et gemitum lugentis audisset,
vitio gentis humanae concupiit scire quis aut quid faceret).19 Zostúpil teda do hrobky, a keć
uvidel prekrásnu ženu, najprv sa vyĐakal, že sú to prízraky z podsvetia þi nejaký
nadprirodzený zjav, ale potom, ako zbadal ležiace telo, slzy a tvár doškriabanú nechtami, bol
si istý, þo sa stalo (descendit igitur in conditorium, visaque pulcherrima muliere, primo quasi
quodam monstro infernisque imaginibus turbatus substitit, deinde ut et corpus iacentis
conspexit et lacrimas consideravit faciemque unguibus sectam, ratus scilicet id quod erat).20
Zaþal utešovaĢ trúchliacu ženu a získal si jej lásku, ale zatiaĐ þo sa s Ėou zabával, príbuzní
nestráženú mĚtvolu jedného zlodeja ukradli a preukázali mu poslednú službu (Itaque unius
cruciarii parentes ut viderunt laxatam custodiam, detraxere nocte pendentem supremoque
mandaverunt officio).21
Keć vojak na druhý deĖ videl jeden kríž prázdny, vyrozprával žene, þo sa stalo (miles
ut postero die vidit unam sine cadavere crucem, mulieri quid accidisset exponit), a že nebude
þakaĢ na výrok súdu, ale sám sa meþom potrestá za svoju nedbanlivosĢ (nec se expectaturum
iudicis sententiam, sed gladio ius dicturum ignaviae suae).22 Žena nebola o niþ menej
milosrdná, ako bola cudná, a hovorí: „Nech bohovia nedopustia, aby som naraz videla
pohreby dvoch mne najdrahších Đudí. Radšej mĚtveho zavesiĢ ako živého zabiĢ!“ („Ne istud,“
inquit, “dii sinant, ut eodem tempore duorum mihi carissimorum hominum duo funera
16
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spectem. Malo mortuum impender quam vivum occidere)“.23 A po tomto výroku prikázala
vybraĢ z truhly telo mĚtveho manžela a pribiĢ ho na prázdny kríž (Secundum hanc orationem
iubet ex arca corpus mariti sui tolli atque illi, quae vacabat, cruci affigi).24 Vojak sa riadil
nápadom veĐmi múdrej ženy a na druhý deĖ sa Đudia þudovali, ako sa nebožtík dostal na kríž
(Usus est miles ingenio prudentissimae feminae, posteroque die populus miratus est qua
ratione mortuus isset in crucem).25
Tento Petroniov príbeh, ktorý si s úsmevom vypoþuli hostia pozvaní na hostinu
u Trimalchiona, sa þasto objavoval vo svetovej literatúre.26 Ale tak Petroniova poviedka
Vdova z Efezu ako aj Herodotova poviedka Rampsinit a prefíkaný zlodej i mnohé ćalšie sa
stali obĐúbenými aj u jednoduchých Đudí. V rozliþných edíciách vychádzali tie
najzaujímavejšie, a tak vznikla literatúra pre Đud. „Proces vzniku a pôsobenia literatúry pre
Đud je zložitý jav a siaha ešte do stredoveku, priþom nemyslíme na Đudovú slovesnosĢ, ktorej
tvorcom je sám Đud. Máme na mysli literatúru urþenú „nižším“ þitateĐským vrstvám, kde
Đudové masy vystupujú v pomere k literatúre len ako pasívny komponent.“27
Na Slovensku neboli pre vznik literatúry pre Đud veĐmi priaznivé podmienky. Nemohla
vzniknúĢ ani ako protipól aristokratickej, šĐachtickej literatúry, ani ako protipól literatúry
slovenskej inteligencie. Porobený slovenský národ sa snažil o vytvorenie národnej literatúry
bez ohĐadu na sociálne vrstvy a triedy. Ale rozvoju národnej osvety podlamoval nohy
nezáujem Đudu aj iné okolnosti, ako nedoriešené jazykové otázky, boje s miestnymi úradmi
a podobne.
Odborný termín knižky Đudového þítania VolksbĦcher je nemeckého pôvodu.
Používali ho þeskí literárni historici BedĜich Václavek, Felix Vodiþka, Josef Hrabák. U nás sa
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ním oznaþujú väþšinou vydania Škarniclovej kníhtlaþiarne v (Uhorskej) Skalici a vydania
niektorých vydavateĐstiev v Budapešti. Prínos škarniclovskej knihtlaþiarne nebol v kvantite
produkcie. Škarniclovci plnili funkciu tlaþiarne, z ktorej vychádzala obsahovo závažná þasĢ
slovenskej literatúry. Vychádzali tu antické, stredoveké rytierske, fantastické romány, knižky
praktického rázu ako knižky lieþebné, kalendáre, astrológie, náboženské, vzdelávajúce,
rozprávajúce o živote svätých, apokryfy alebo legendy. Zriedka sa vyskytujú knižky s iným
obsahom, zato nachádzame Đudové rozprávky, opisy Đudových obyþají atć.
O Škarniclovej kníhtlaþiarni máme pomerne dosĢ správ, pretože v nej vychádzali
mnohé slovenské knihy a þasopisy, ako aj preto, že sa tu stretali dve kultúry – þeská
a slovenská. Pre Skalicu bola výhodná jej poloha na moravskom a slovenskom rozhraní, lebo
vytváralo pre tlaþiareĖ aj výborné trhové podmienky. TlaþiareĖ bola majetkom rodiny
Škarniclovcov skoro 140 rokov. Prví Škarniclovci, Josef Antonín a František Xaver vydávali
modlitby, púĢové a jarmoþné piesne, o ktoré prejavoval Đud najväþší záujem. KníhtlaþiareĖ
mala silných konkurentov v Trnave a v Bratislave, preto si musela hĐadaĢ odbytiská aj mimo
územia Slovenska, a tak sa dostalo mnoho tlaþí do ýiech a na Moravu, kde tvoria dodnes
súþasĢ vzácnych historických fondov viacerých knižníc.28 Po smrti Jozefa Škarnicla v rokoch
1876 – 1896 tlaþili „dediþia J. Škarnicla“, ktorí neaktivizovali tlaþiareĖ a neorientovali ju na
starý repertoár Đudového þítania.
Okrem škarniclovskej kníhtlaþiarne boli významné tlaþiarne aj v Budapešti.
Vydavatelia a autori budapeštianskeho Đudového þítania sa nezaoberali teoretickými
a organizaþnými otázkami, oni len vydávali, boli predovšetkým obchodníkmi a iba potom,
kdesi na konci, aj kultúrnymi pracovníkmi. Budapeštianske vydavateĐské firmy boli poþtom
najväþšie a þasovo najvytrvalejšie i nákladom najmasovejšie. V Budapešti boli len
podradnejšími vydavateĐstvami, ale politicky a ekonomicky sa orientovali na hornú þasĢ
Uhorska, na slovenské mesteþká a dediny. Bola tu vydavateĐská firma Alojza Bucsánskeho,
ktorá neskôr rozpínavejšie pracovala pod vedením jeho zaĢa Kolomana Rózsu, ktorý roku
1912 založil samostatnú slovenskú edíciu ďudová knižnica Kolomana Rózsu a jeho manželky.
Ćalšie bolo vydavateĐstvo Viliama Méhnera, ktoré vzniklo na konci 19. storoþia a vydávalo
edíciu Užitoþné a zábavné þítanie pre slovenský Đud, 30-halierové zošity po 16 až 32 stranách.
Sám Viliam Méhner ich þoskoro prestal vydávaĢ, ale firmu prevzala Franklinova spoloþnosĢ,
ktorá edíciu naćalej vydávala pod názvom Lacné a zaujímavé þítanie. Od roku 1890 sa
v repertoári po slovensky písaného Đudového þítania jednak opakujú staršie vydania,
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neupravené, len pretlaþené a jednak vychádzajú nové vydania, ktoré v podstate nenarúšajú
základný smer i úroveĖ svojich predchodcov.
Z knižiek Đudového þítania „možno predovšetkým poznaĢ, aký druh þítania mal náš
Đud v obĐube, aký bol jeho literárny vkus. Tieto knižky sú zväþša prežitkom staršej kultúry,
ako národnej rozprávky, povesti, piesne, povery. VysvetĐuje sa v nich vznik mnohých
Đudových rozprávok, ktoré sa dosiaĐ pokladajú za plod þisto prostonárodný a domáci, a ukáže
sa, ako rozmanité látky rozprávkové vnikali knižnou cestou medzi Đud, ako si ich osvojil
a ako sa ćalej pestovali v duchu národnom. Sú v tesnom spojení s vývojom európskej
románovej spisby a ukazujú rozmanité stupne, po ktorých tento slovesný druh postupoval“.29
Zo starého repertoáru Đudového þítania sa najviac þítal cyklus kroník indicko-gréckeho
pôvodu, z ktorých najpopulárnejšia bola Mravná kronika o sedmi mudrcích, aneb VítČzství
cnosti, vydaná v rokoch 1818, 1865, 1877 a 1889. Prvé tlaþe kroniky na území Slovenska
vyšli u Škarnicla. Jazykom týchto vydaní bola þeština, þo nevyplývalo len z moravského
pôvodu majiteĐa tlaþiarne, ale aj zo snahy využiĢ Moravu ako odbytisko. Mravná kronika
o sedmi mudrcích sa celou štruktúrou podobá rozprávkam z Tisíc a jednej noci. Namiesto
Šeherezády, ktorá má umrieĢ a rozpráva príbehy, aby oddialila svoj koniec, je tu sedem
mudrcov, ktorí rozprávaním rozprávok a podobenstiev odćaĐujú popravu Diokleciána, syna
rímskeho cisára Ponciána. Sedem rozprávok rozpovie aj druhá kráĐova manželka, aby
zdôvodnila a urýchlila popravu Diokleciánovho syna z prvého manželstva. VíĢazí syn
a mudrci nad prefíkanou a lživou kráĐovnou.
Jednou z poviedok tejto zbierky je aj príbeh o rytierovi a jeho vdove, ktorú rozpráva
siedmy majster Joachim. Príbeh sa veĐmi podobá rozprávaniu o efezskej vdove z Petroniovho
Satirikonu. Rytier mal mladú a peknú ženu. Raz sa porezala nožom a on keć videl jej
krvácajúci prst, zomrel. Žena za ním veĐmi smútila a nechcela odísĢ od jeho hrobu, kde si
dala dokonca postaviĢ domþek. Keć niekoho v meste obesili, zbrojnoš musel obesenca na
šibenici strážiĢ. Šibenica bola blízo vdovinho domþeka, a keć bolo zbrojnošovi vonku zima,
zašiel sa zohriaĢ k vdove. ZatiaĐ niekto obesenca ukradol. Zbrojnoš sa išiel k vdove poradiĢ,
þo robiĢ. Kećže sa vdove celkom páþil, poradila mu, aby namiesto ukradnutej mĚtvoly
povesili jej muža. Vybila mu dva zuby, odrezala uši a na þele spravila ranu, aby sa podobal na
obesenca. Rytier namiesto toho, aby si ženu vzal, odsekol jej hlavu, aby už nikdy takto
nezaobchodila so svojím mužom.
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Je zjavné, že zbierka Sedem múdrych majstrov30 prebrala motív o vojakovi, ukradnutej
mĚtvole obesenca a prefíkanej vdove z Petroniovho Satirikonu, hoci medzi poviedkami sú
rozdiely. V Petroniovej Vdove z Efezu sa nespomína, ako ženin muž zomrel, zato v Siedmich
múdrych majstroch sa podrobne opisuje príþina jeho smrti, ktorá je pravdepodobne uvedená
pre väþšiu pútavosĢ þitateĐa: zvláštny to bol rytier, keć zomrel potom, ako videl ženin
krvácajúci prst. V Petroniovej poviedke je žena vykreslená ako cudná a verná, ktorá mala
svojho muža veĐmi rada. Zo Siedmich múdrych majstrov skôr vyplýva veĐká láska muža
k žene. Rozdiel je i v tom, že vdova si postaví pri hrobke domþek, u Petronia tento fakt chýba.
Ćalej sú deje poviedok zhodné. Ako u Petronia tak i v Siedmich múdrych majstroch je irónia
nad prefíkanosĢou žien – vojak vdovu poslúchol, muža zavesil namiesto mĚtvoly a ćalšie
osudy zbrojnoša a vdovy sa v poviedke už nespomínajú. V Đudovom þítaní je záver pútavejší
a priam hororovejší. Kećže pôvodnému obesencovi chýbali dva zuby, tak sama žena ich
vybila svojmu mužovi, keć sa zbrojnoš zdráhal znevážiĢ mĚtvolu, a ešte mu odrezala obe uši
a rozbila þelo. Keć sa už takto „upravený“ podobal na obesenca, spolu vytiahli mĚtvolu na
šibenicu. Keć potom žena žiadala, aby si ju rytier zobral za manželku, namiesto toho vytasil
meþ a odĢal jej hlavu. Záver korešponduje s tým, þo oþakával þitateĐ Đudového þítania – zlo
musí byĢ potrestané.
Ćalší príbeh, ktorý sme vybrali zo zbierky Sedem múdrych majstrov, þerpá
z Herodotovej poviedky o kráĐovi Rampsinitovi a prefíkanom zlodejovi. Je ním tretie
podobenstvo cisárovnej o poklade vo veži. Poviedky sa odlišujú najmä v závereþnej þasti.
Rímsky cisár Oktavián (nie teda už egyptský kráĐ) mal obrovské bohatstvo, ktoré uložil do
veže špeciálne na to postavenej. StaviteĐ však jeden kameĖ osadil tak, aby sa dal zvonku
Đahko vybraĢ. Povedal o tom svojmu synovi a obaja si spoloþne chodili þasto braĢ z pokladov.
Cisár to však zbadal. Dal preto na radu starca, ktorý býval na jeho dvore a za mladi bol
zbojníkom, aby nanosil do veže raždia a zapálil ho; tak zbadá, kde je otvor, ktorým zlodej
chodí do veže. Pod otvor dal postaviĢ sud so smolou a blatom. Zlodeji prišli, otec ako starší
šiel prvý a zapadol po krk do smoly. Zakriþal na syna, aby on už nešiel, a žiadal ho, nech mu
odsekne hlavu, aby nespoznali, z ktorej je rodiny. Cisár dal mĚtve telo priviazaĢ koĖovi
o chvost, aby ho vláþil po uliciach. Keć prechádzali okolo staviteĐovho domu, dcéry sa
rozplakali, ale syn sa rýchlo poranil na stehne a povedal, že to preto plaþú. Keć sa takto
vynašli, poradil starec cisárovi vybraĢ štyridsaĢ rytierov, polovicu obliecĢ do bielych
a polovicu do þiernych šiat. Zlodejovo telo kázal obesiĢ na šibenicu a títo rytieri ho mali
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strážiĢ, aby ho rodina alebo priatelia nevzali. MĚtvola bola na šibenici dlho, ale syn ju
neprišiel zobraĢ. Keby sa bol spolovice do þiernych a spolovice do bielych šiat obliekol, boli
by ho þierni pokladali za jedného z bielych a bieli za jedného z þiernych.
I keć porovnaním oboch príbehov nachádzame viacero rozdielov, napriek tomu je
vplyv motívu z antickej Herodotovej poviedky na Đudové þítanie badateĐný. Obaja vládcovia
si dali postaviĢ zvláštne stavby na ochranu svojich pokladov, aby ich mali v bezpeþí –
Herodotov Rampsinit mal sieĖ, Oktavián vežu. V Herodotovej poviedke staviteĐ prezradí
tajomstvo svojim dvom synom pred smrĢou, v Siedmich múdrych majstroch chodí so synom
kradnúĢ z pokladov a sám tam nájde aj smrĢ v sude so smolou, zatiaĐ þo Herodotov zlodej,
jeden zo staviteĐových synov, konþí chytený v sluþke. V obidvoch poviedkach je rovnaký
zámer boháþov podĐa plaþu príbuzných zistiĢ, kto je zlodej a z ktorého domu pochádza.
V poviedke o Rampsinitovi odvisne zlodej na šibenici, v Đudovom þítaní ho kôĖ vláþi po
meste. Najväþší rozdiel je v zakonþení poviedok. Sedem múdrych majstrov motív pôvodnej
poviedky ćalej nerozvíja – syn nechá otcovo telo na šibenici, Herodotova poviedka teda
neprešla do Đudového þítania celá, pretože v nej syn telo zo šibenice vezme a spraví to tak, že
opije strážcov a so svojím skutkom sa prizná kráĐovej dcére. KráĐ mu odpustí, lebo zlodej sa
mu pre jeho prefíkanosĢ zapáþi, a dá mu dokonca svoju dcéru za ženu.
Záver poviedky v Siedmich múdrych majstroch je pozmenený azda preto, že ho
rozpráva druhá kráĐova manželka, aby kráĐa poštvala proti Diokleciánovi. Preto sa poviedka
nemôže konþiĢ v synov prospech, ale práve naopak, musí vyniknúĢ kontrast: otec ide kvôli
synovi do veže kradnúĢ, hlavu si dá odĢaĢ, len aby syn neprišiel do potupy, zato syn ho nechá
na šibenici potupne visieĢ. Môžeme si predstaviĢ, ako také zakonþenie zarezonovalo
v þitateĐovi, ktorý syna odsúdil za správanie, þo bola podstata pôsobenia Đudového þítania.
V slovenskej reþi a vo svojej klasickej podobe sa knižka Sedem múdrych majstrov
objavuje až koncom 19. storoþia. Kniha vyšla tlaþou nie u slovenského vydavateĐa
v národnej edícii Đudového þítania, ale v Budapešti u Kolomana Rózsu. Ten ako vydavateĐ na
podobných knižkách, ktoré predával na jarmokoch, dobre zarábal, þo svedþí o tom, že medzi
Đućmi bol o takýto typ literatúry záujem. Je to pochopiteĐné, već kto by si rád nepreþítal
napínavý príbeh o Đudskej prefíkanosti, ukrutnosti a s napätím þakal, ako to dopadne.
Cyklus poviedok Sedem múdrych majstrov alebo ako cisár Poncián, cisár rimanský,
odporúþa do výchovy siedmim múdrym majstrom syna svojho Diokleciána, ktorý sa všakovým
vedám a všakovej múdrosti vyuþí a ako potom sedem ráz vleþený je pod šibenicu pre zradu
a úklady macochy svojej, zakaždým sa však skrze pouþné podobenstvá siedmich múdrych
majstrov od smrti oslobodí, a ako potom stane sa mocným vladárom krajiny rimanskej

115

vydával Koloman Rózsa najmä na rozhraní 19. a 20. storoþia pomerne þasto (1892, 1901,
1911, 1912). Kto bol prekladateĐom do slovenþiny, nevieme, pretože sa to na vydaniach
neuvádza. Podobne nevieme, z akého jazyka sa dielo prekladalo, þi priamo z latinþiny, alebo
z maćarþiny þi nemþiny. Takisto sa v 19. storoþí pri knižných vydaniach neuvádzal ani
náklad. Tento dôležitý ukazovateĐ pri sledovaní vplyvu kníh na þitateĐstvo nám pri Đudovom
þítaní absentuje. V skutoþnosti však náklad zriedka presahoval 600 exemplárov.
Záver
V príspevku sme sa usilovali preskúmaĢ, ako vplývajú motívy antických poviedok na Đudovú
prózu. Antické poviedky sa ako samostatný literárny druh nezachovali, zachovali sa len ako
súþasĢ iných literárnych druhov. Na porovnanie sme vybrali ukážky z antickej literatúry –
grécku literatúru zastupuje historik Herodotos a dielo Dejiny, rímsku literatúru Petronius
a jeho Satirikon. Z uvedených sme vybrali po jednej poviedke – Rampsinitov poklad a Vdova
z Efezu.
Hoci motívy a hlavné myšlienky týchto poviedok nachádzame aj v knižkách Đudového
þítania vychádzajúcich najmä v Škarniclovej knihtlaþiarni v Skalici, s istotou nemožno urþiĢ
priamy

vplyv

antických

poviedok.

Pravdepodobnejší

je

vplyv

prostredníctvom

najobĐúbenejšej knižky Đudového þítania Sedem múdrych majstrov, ktorá bola u nás známa a
vychádzala pomerne þasto. V knižkách Đudového þítania sa tradiþne venoval priestor zápasu
dobra so zlom, ale oveĐa viac sa zobrazovalo zlo, ktoré sa osvetĐuje na nežiaducich
povahových þrtách – Đahkovernosti, prefíkanosti, záletníctve, závisti, manželskej nevere
a najmä chamtivosti, bežné je tolerovanie Đsti v poviedkach s erotickým nábojom. A to boli
práve námety, ktoré sa tešili obĐube tak v staroveku ako v novoveku, i keć v rozdielnej
literárnej forme.
Summary
Reflexion of the Ancient Narrative Art in Books of Folk Readings in Slovakia
In her article, the writer referred to two tales serving as sources derived from ancient
literature. The first one is about a knight and a treasure in a tower, mentioned in Herodotus´
Histories as a tale of Rampsinit and his treasure-house. The second one dealing with a wily
and cruel widow belongs to the oldest and most peculiar narratives preserved from the past
and known from a fragment of Gaius Petronius´ Satyricon. Both of them appeared in a very
popular collection of medieval tales Seven Wise Masters, which became one of the most
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frequently read texts. Copies of this collection were also known in Slovakia, where they were
published as books of popular reading published in the 19th century and at the beginning of
the 20th.
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Edictum de pretiis rerum venalium cisára Diokleciána*
Marta SENDEKOVÁ
(Košice)
Historické obdobie dejín Rímskeho cisárstva, ktoré nastúpilo na konci vlády dynastie
Severovcov v roku 235 a trvalo až do roku 284, je þasto oznaþované pojmom „kríza 3.
storoþia“. Jeho priebeh je charakteristický tým, že sa v Ėom súþasne prejavili nesmierne
problematické situácie v rôznych oblastiach, napr. zvýšenie tlaku nepriateĐov na hraniciach
sprevádzané vnútornými nepokojmi v krajine, ktoré si vyžadovali štrukturálne reformy
tradiþnej rímskej vojenskej jednotky tzv. légie, kríza hospodárskeho systému a predovšetkým
vážna politická nestabilita sprevádzaná vojenskou anarchiou.
Hlavná príþina tejto krízy mohla byĢ založená na spolupráci medzi cisárom, vojenskou
a vnútornou politickou silou. V prvých dvoch storoþiach rímskeho cisárstva bol protiklad
medzi politickou autoritou a vojenskými silami zachovaný v urþitej rovnováhe, ktorú
zaruþovalo aj obrovské bohatstvo prúdiace do impéria z dobytých území. Avšak v 3. storoþí
bolo všetko úsilie cisárov vynaložené nie na zväþšenie územných hraníc cisárstva, ale na jeho
obranu pred inváziou barbarov. Postupným vyþerpaním ziskov sa politická sila légií ako
dôležitého faktora ekonomickej moci oslabovala a stala sa zdrojom politickej anarchie.1
V priebehu päĢdesiatich rokov krízy sa vystriedalo na tróne viac než dvadsaĢ cisárov,
ktorí niekedy vládli súþasne v rôznych þastiach impéria.2 Politickú situáciu stabilizoval až
cisár Dioklecián (284 – 305), ktorý pochádzal z provincie Dalmácia. Vćaka svojim
vojenským schopnostiam sa mu podarilo znova zjednotiĢ Rímske impérium, úþinne brániĢ
pohraniþnú oblasĢ a reformnou þinnosĢou zabezpeþiĢ existenciu ríše poþas nasledujúcich
dvoch storoþí. Zaviedol nový politický systém – tetrarchiu, prostredníctvom ktorej mohol
realizovaĢ systém reforiem v oblasti hospodárstva, obchodu a financií, ktorými ovplyvnil
ćalší vývoj ekonomiky v Rímskom impériu.
Hospodárska situácia v krajine si vyžadovala postupné zvyšovanie daní kvôli
nedostatku nových územných ziskov a narastajúcim výdavkom štátu. DaĖové zaĢaženie sa
stávalo neznesiteĐné pre mnohých drobných vlastníkov pôdy, ktorí sa zadlžovali, a tak
* Štúdia vznikla v rámci grantového projektu VEGA 1/0620/12 Základné problémy rímskeho cisárstva v
neskorom období.
1
RUFFOLO, Giorgio: Quando l'Italia era una superpotenza. Torino: Einaudi 2004, 250 s.
2
Vo všeobecnosti ide o vojenských veliteĐov, ktorí boli za cisárov vyhlásení vlastnými légiami a udržali si moc
v priemere dva až tri roky (niekedy len niekoĐko mesiacov), kým neboli zavraždení svojimi nástupcami.

118

predávali vlastnú pôdu a odchádzali za prácou k veĐkým vlastníkom pôdy. Demografický
úbytok spôsobený znížením poþtu obyvateĐov v dôsledku mnohých vojenských konfliktov
sprevádzalo to, že mnohé územia v ríši boli opustené a tým ekonomicky neproduktívne.
Rastúci poþet vojakov, komplex úradníkov a dvoranov, budovanie nových cisárskych
rezidencií poþas tetrarchie si vyžadovalo neustále rastúce náklady. Dioklecián bol nútený
pristúpiĢ k vyberaniu daní aj v naturáliách. Remeselníci a obchodníci platili dane v hotovosti
alebo vyrábanýmm tovarom. Vidiecke obyvateĐstvo platilo daĖ nazvanú annona
v naturáliách, táto daĖ bola založená na kombinovanej jednotke capitatio – iugatio, ktorá
pozostávala zo vzĢahu medzi pracovnou silou jedného dospelého þloveka (caput) na pozemku
vo veĐkosti od päĢ do šesĢdesiat iugera v závislosti od úrodnosti pôdy a pestovania, ktoré sa
tam realizovalo.3 Poþas sþítania Đudu, tzv. indictiones, ktoré sa konali každých päĢ rokov, sa
vypoþítal poþet obyvateĐov a rozsah pozemkov a urþila sa výška dane. Cisár požadoval
platenie daní v naturáliách ako aj v peniazoch.
K zhoršeniu situácie prispela inflácia spôsobená niekoĐkoroþnou devalváciou meny.
Hodnota kovu skutoþne prítomného v minciach sa postupne znižovala, aj keć teoretická
hodnota mincí sa zachovávala. To však malo svoj predvídateĐný úþinok, a teda
nekontrolovateĐnú infláciu, ktorú sa pokúsil zastaviĢ Dioklecián zavedením nového
menového systému pravdepodobne od roku 294. Pokus o uskutoþnenie menovej reformy
nepriniesol oþakávaný úþinok a peĖažné vyberanie daní sa ukázalo ako problematické. Kećže
sa nepodarilo nájsĢ zásoby zlata a striebra v dostatoþnom množstve, aby sa pevne stanovila
hodnota kovov vo vzĢahu k nominálnej hodnote mincí, ich hodnota neustále klesala.
Dioklecián sa svojou reformnou þinnosĢou v oblasti financií a daní snažil stabilizovaĢ
menu, ktorá bola založená na novej striebornej minci argenteus a jej príslušných þastiach
(denarius, nummus alebo follis). Kećže nové mince nezastavili narastajúcu infláciu a ceny
tovarov neustále stúpali, cisár vydal nariadenie v podobe ediktu, v ktorom stanovil maximálnu
predajnú cenu tovarov a služieb.
Cenový edikt alebo edikt o najvyššej cene známy pod názvom Edictum de pretiis
rerum venalium, ktorý vydal cisár Dioklecián (284 – 305) niekedy medzi 20. novembrom a 9.
decembrom v roku 301, niekoĐko mesiacov po mincovej reforme, je významným prameĖom
3

LEVI, Mario Attilo: L´impero romano: dalla battaglia di Azio alla morte di Teodosio. Padova: Piccin – Nuova
Libraria 1988, s. 537 – 567; ROSTOVZEV, Michajl Ivanoviþ. Storia economica e sociale dell'impero romano.
Tradotta sull' originale inglese da G. Sanna e riveduta ed aumentata dall' autore; prefazione di G. De Sanctis.
Firenze: La Nuova Italia 1933, s. 596 – 602; SENDEKOVÁ, Marta – SENDEK, Stanislav: DaĖová reforma v
období neskorého cisárstva koncom 3. storoþia. In: Zborník vedeckých prác katedry ekonómie a ekonomiky
Anno 2010. Rastislav Kotuliþ (ed.), Prešov: Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity, s. 281 – 292. [cit.
2012.04.10.] Dostupné na internete: http://www.pulib.sk/elpub2/FM/Kotulic12/pdf_doc/24.pdf. ISBN 978-80555-0226-7.
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v dejinách hospodárstva z obdobia tetrarchie.4 Považuje sa za jeden z najdôležitejších spisov
neskorej antiky a zároveĖ za najobsiahlejší pokus o riadené hospodárstvo.5 Pred objavením
prvých fragmentov ediktu bola už známa existencia vtedajšieho úradného vyhlásenia cisára na
základe Laktanciovej výpovede. Autor sa nevyhol ostrej kritike. Informoval o tom, že cisár
publikoval zákon, v ktorom boli stanovené najvyššie ceny pre všetok bežný tovar. PodĐa neho
malo prílišné zvýšenie daní za následok zmiznutie tovaru z trhu, takže tento edikt musel byĢ
v krátkom þase odvolaný.6 Autorove argumenty sú však príliš jednoduché. Nariadenie cisára
sa tiež nemôže považovaĢ za nejaký všeobecný zásah proti majetným obþanom a ich majetku.
V antickej literatúre sa nachádza ćalšie, no menej konkrétne vyjadrenie o edikte od
Aurelia Victora. Autor však nepotvrdzuje existenciu cenového ediktu: „Simul annona urbis
ac stipendiariorum salus anxie solliciteque habita, honestiorumque provectu et e contra
suppliciis flagitiosi cuiusque virtutum studia augebantur.“7 Autor potvrdzuje existenciu
úradníkov agentes in rebus, ktorí boli poverení kontrolou zaobstarávania obilia a blaha
vojakov. Na základe takejto kontroly mala byĢ zabezpeþená snaha o právny štát.
Úplné znenie ediktu sa, bohužiaĐ, nezachovalo. Od roku 1709 bol cenový edikt známy
vo forme latinských a gréckych fragmentov, ktoré pochádzali z mnohých miest a spolu
vytvárali súvislý text. Poþet jednotlivých fragmentov sa postupne zväþšoval a v súþasnosti
edikt obsahuje okolo 140 þastí. Za najdôležitejšie miesta nálezov fragmentov sú považované
antické mestá Aizanoi vo Frýgii (Turecko), Aphrodisias v Kárii (Turecko) a Ptolemais
v Kyrenaike (Líbya) a vo svätyni v Delfách (Grécko). Všetky známe fragmenty pochádzajú z
východu Rímskej ríše, iba jeden sa našiel v Taliansku.8 Takže zatiaĐ nie je možné zostaviĢ
celý text ediktu.

4

Edictum Diocletiani de pretiis rerum venalium: in integrum fere restitutum e Latinis Graecisque fragmentis.
Edidit Marta Giacchero. I. Edictum. Genova: Istituto di Storia Antica e Scienze Ausiliarie 1974, s. 4; LEVI,
L´impero romano, 1963, s. 536; PICOZZI, Vittorio: La monetazione imperiale romana. Roma: P. & P.
Santamaria 1966, s. 21.
5
BRANDT, Hartwin: Geschichte der römischen Kaiserzeit. Von Diokletian und Kostantin bis zum Ende der
kostantinischen Dynastie (284 – 363). Berlin: Akademie Verlag 1998, s. 78; DEMANDT, Alexander: Die
Spätantike: römische Geschichte von Diokletian bis Justinian 284 – 565 n. Ch.. München: C. H. Beck 1989, s.
14; STADE, Kurt: Der Politiker Diocletian und die letzte grosse Christenverfolgung. Wiesbaden: H. Staadt
1926, s. 60 – 65.
6
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7
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8
Edictum Diocletiani, 1974, s. 1 – 6; BRANDT, Geschichte, 1998, s. 78; KUHOFF, Wolfgang: Diokletian und
die Epoche der Tetrarchie: das römische Reich zwischen Krisenbewältigung und Neuaufbau (284 – 313 n. Chr.).
Frankfurt am Main: Lang 2001, s. 544 – 545; CORCORAN, Simon: The empire of the Tetrarchs: imperial
pronouncements and government, AD 284 – 324. Oxford: Clarendon Press 1996, s. 205 – 233; MAZZARINO,
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„infelattive“. In: Scritti sul mondo antico in memoria di Fulvio Grosso. A cura di Lidio Gasperini. Roma: G.
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Zodpovedný za vydanie ediktu bol jednoznaþne cisár Dioklecián. Formuláciou textu
boli poverení experti na jeho dvore, ktorí vytvorili zoznamy druhov tovaru a služieb
a stanovili tiež aj ich najvyššie ceny. Jednotlivé podrobnosti v edikte sa vzĢahujú na
hospodárske záležitosti vo východných provinciách ríše. Po sformulovaní textu bol edikt
doruþený spoluvládcom na západe, aby aj oni odsúhlasili jeho znenie. Tým sa predišlo
rozdeleniu ríše na rôzne hospodárske zóny, þo by sa osudovo odzrkadlilo na jednote štátu.
Nakoniec bol edikt vydaný v mene všetkých štyroch cisárov Rímskej ríše ako ćalší výraz ich
svornosti, concordia, a starostlivosti o blaho štátu.
Edikt sa skladá z dvoch þastí. Prvá þasĢ obsahuje vlastný text zákona a jeho
odôvodnenie. Druhá þasĢ obsahuje zoznam najvyšších dovolených cien a poplatkov za tovar
a služobné výkony všetkého druhu, zaþínajúc od najvyšších dovolených cien za obilie a poĐné
plodiny. SkutoþnosĢ, že úvod ediktu bol zverejnený vo východnej þasti ríše aj v latinþine
dokazuje jeho platnosĢ pre celú Rímsku ríšu. K jedným z dôvodov, ktoré tvorili základ na
vydanie ediktu, patrila starostlivosĢ o blaho vojakov, nevynímajúc ani ostatné obyvateĐstvo.
Na tomto príklade sa ukazuje odlišný význam oboch skupín, ktoré tvorili podporu vlády
tetrarchov. Hlavným dôvodom uverejnenia ediktu bolo teda verejné blaho celej spoloþnosti.9
V tomto jedineþnom prameni z dejín hospodárstva nie je obsiahnutá charakteristika
hospodárskej situácie, ale skôr úsudok o nutnej mravnej obnove Đudí a sveta. Je to vyjadrené
ohnivým, obsahovo podloženým reþníckym štýlom. V dlhom úvode k úradnému stanoveniu
cien Dioklecián a jeho kolegovia vyhlásili, že po znovunastolení mieru a istoty v štáte sú
nútení zasiahnuĢ, aby všeobecne chránili blahobyt proti každodenným hrozbám bezhraniþnej
chamtivosti po zisku tých, ktorí pracovali v obchode alebo ponúkali svoje služby. Nedostatky
charakterného správania a predovšetkým chamtivosĢ dôrazne vyjadrené ešte v poslednej vete
úvodu, sú oznaþené ako príþiny neúmerného zvýšenia cien.10
Avaritia osôb bola v protiklade s politickým snažením cisárov. Tieto osoby sa
usilovali o obohatenie samých seba na úkor iných. Najohrozenejšou skupinou boli vojaci,
ktorí kvôli svojmu povolaniu nasadzovali vlastné životy za štát. Tí museli byĢ chránení pred
úžerou zameranou proti nim, pretože boli vlastníkmi peĖažnej hotovosti, ktorú získavali ako
normálne

stipendium

a mimoriadne

donativa.

V pozadí

je

však

nevypovedané

nebezpeþenstvo, aby takto podvedeným vojakov nenapadlo plieniĢ okolie. Tomuto sa muselo,
9

Edictum Diocletiani, 1974, s. 135.
Edictum Diocletiani, 1974, s. 136: „Etenim si ea, quibus nullo sibi fine proposito ardet avaritia desaeviens,
quae sine respectu generis humani, non annis modo vel mensibus aut diebus, sed paene horis ipsisque momentis
ad incrementa sui et augmenta festinat, aliqua continentiae ratio frenaret, vel si fortunae communes aequ[o]
animo perpeti possent hanc debachandi licentiam, qua pessime in dies eiusmodi sorte lacerantur.“
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samozrejme, predísĢ. Bolo potrebné zdôrazniĢ nielen základný význam vojakov pre spoloþné
blaho – salus communis omnium –, ale aj veĐký rozsah štátnych úloh pre vojsko, ktoré boli
rozšírené z dôvodu daĖového systému capitatio – iugatio. Všetci obþania Rímskej ríše platili
dane na udržanie vojska a tieto peniaze nakoniec skonþili v rukách špekulantov a zbohatlíkov,
ktorí sa správali ako „zbojníci“, a takto drancovali štát. Edikt uvádza, že hodnoty tovarov
a služieb stúpli štyri – až osemkrát v porovnaní so skutoþnou cenou.11 ýi dané zvyšovanie
cien zodpovedalo skutoþnosti, alebo je len symbolickým vyjadrením prehnaných požiadaviek
predavaþov, ostáva zatiaĐ nedoriešené, pretože chýbajú možnosti porovnania s inými
prameĖmi.
Ak sa však zamyslíme nad skutoþnými dôvodmi všeobecného zvyšovania cien,
odpoveć by bolo možné nájsĢ v oblasti menového vývoja peĖazí. Obsah striebra strieborných
mincí razených hlavne na vojenské výdavky – argenteus a nummus – v tomto þasovom
období viditeĐne klesal. To zároveĖ zvyšovalo potrebu peĖazí v štáte v súvislosti so zvýšeným
poþtom vojakov. Ćalej je možné predpokladaĢ tiež obmedzenú zásobu striebra v ríši. Všetky
mince v cenovom edikte boli hodnotené podĐa mincovej jednotky z bronzu denarius,
pomocou ktorého chcel Dioklecián vytvoriĢ nový systém založený na striebornej minci
argenteus a jej þastiach. PodĐa ediktu je možné predpokladaĢ, že argenteus mal stanovenú
hodnotu 100 denárov a nummus 25 denárov.12 CieĐom bolo predovšetkým znížiĢ ceny, ktoré
po menovej reforme náhle stúpli, a tak zaistiĢ úspory štátnej pokladnice a chrániĢ zásoby
striebra.
V poslednej þasti úvodu cenového ediktu boli výslovne naznaþené opatrenia proti tým,
ktorí by porušovali zákon. Nie je prekvapením, že za nerešpektovanie uvedených cien bol
urþený trest smrti. Tento trest sa netýkal iba predavaþov, ale aj kupujúcich, pretože obe strany
mali byĢ informované o predpisoch.13 Z toho vyplýva, že osoby, ktoré sa úmyselne snažili
docieliĢ maximálne ceny tovaru, boli ohrozené trestom smrti. Potrestanie porušenia predpisov
platných pre všetkých obþanov vyžadovalo od vládcov maĢ na zreteli všeobecné blaho
a nebraĢ ohĐad na osobu. V tejto súvislosti chcem podotknúĢ, že edikt neuvádzal trvalé
vypísanie úradných cien, ale úradné nariadenie maximálnych cien, ktoré sa nesmeli prekroþiĢ.
Toto nariadenie malo platiĢ rovnako vo všetkých provinciách. V koneþnom dôsledku by bol
11
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edikt viedol k cenovému vyrovnaniu, keby sa boli odstránili rozdiely. Pre veĐký poþet cien je
možné predpokladaĢ celkový vývoj ako skutoþnosĢ, ktorú bolo veĐmi Ģažko uskutoþniĢ.
Záver úvodnej þasti apeluje na všetkých obyvateĐov, aby dodržiavali stanovené
nariadenia, a tak sa vyhli potrestaniu.14 Pozoruhodné je, že úradné nariadenie bolo viackrát
oznaþené ako statutum. Naćalej ostáva predmetom výskumu, þi sa naozaj vydali aj rozsudky
proti tým, ktorí prekroþili urþené ustanovenia, pretože nám chýba paralelný prenos informácií.
Na prvú þasĢ nadväzuje druhá podstatná þasĢ, ktorá obsahuje dlhý výpoþet tovarov
a služieb spolu s ich najvyššími prípustnými cenami. Je možné rozpoznaĢ dôkladné þlenenie,
ktoré má vlastnosti systematického zoradenia informácií. V úvode sa nachádza podrobný
zoznam potravín, pretože tie predstavovali základ antického hospodárstva. Najprv je
vymenované obilie vyjadrené podĐa mierky castrensis modius, t. j. cca 8 litrov. Potom
nasledujú rôzne druhy strukovín, napr. fazuĐa, šošovica, hrach, vyjadrené v rovnakej mierke
až na cenu pripravenej horþice, ktorá je v mierke jeden italský sextarius, t. j. okolo pol litra za
8 denárov.15
Na druhom mieste sa nachádzajú nápoje poþnúc sortami vína (Picenum, Tiburtini,
Sabini, Aminnei, Saiti, Surrentini, Falerni) cez vini rustici, ćalej pivo až po þervené víno.
Všetky sorty vína mohli stáĢ maximálne 30 denárov a ceny ćalších nápojov 4, 16 alebo 20
denárov. ZvlášĢ nápadné je, že všetky talianske vína sú vymenované, ale grécke nie, þo
otvorene hovorí proti tvrdeniu, že by bola platnosĢ ediktu obmedzená len na východnú þasĢ
ríše. Na vína nadväzuje krátky zoznam olejov, potom ocot, ryby, soĐ a med. Najdrahšia z toho
bola soĐ – castrensis modius – 100 denárov.16
Po obilninách, vínach a soli nasleduje zoznam rôznych druhov mäsa. Na prvom mieste
sa nachádza carnis porcinae (bravþové mäso) za 12 denárov, ćalej hovädzie, kozie a teĐacie,
šunka, saláma a klobásy. Najdrahšia bola bravþová huspenina za 2 denáre za jednu unciu (cca
27 g). Pol kila carnis bobulae (hovädzie mäso) mohlo stáĢ 8 denárov. Tieto maximálne ceny
iba málo kolísali oproti kulinárskym lahôdkam. Napr. pol kila vykĚmeného bažanta bolo za
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150 denárov a to isté množstvo vykĚmenej husi za 200 denárov ako najvyššia cena. Na
vrchole cien sa nachádzal pavus masculus (páv) za 300 denárov a jeho femina 200 denárov.17
TabuĐka 1 Váhový systém za vlády cisára Diokleciána
Libra

Unciae

1/cca 327,45 g

Libra

12
1/cca 27,287 g

Uncia

Scrupuli
288
24
1/cca 1,137 g

Scrupulum

Na konci zoznamu potravín boli ryby. Existovali dva druhy rýb, a to morské ryby
a rieþne ryby s cenami 8, 12, 16, 24 denárov. Napr. približne pol kila sardiniek stálo 16
denárov. Najdrahšie boli ježovky morské. Jedna libra þerstvých oþistených ježoviek mohla
stáĢ 50 až 100 denárov. Objavuje sa tu aj pol kila syra s cenou 12 denárov, ktorý sa
pravdepodobne predával spolu s rybami. Zoznam obsahuje iba bežné druhy rýb, ktoré boli
dostupné na trhu. Lepšie druhy sa zvyþajne nachádzali v obchodoch so špecialitami.18
Za nimi nasleduje ćalších 96 položiek druhov zeleniny a ovocia. V úvode sú zaradené
artiþoky a v závere þerstvý syr. Celkovo zaznamenávajú dosĢ nízke ceny, väþšinou 4, 6, 8
denárov, maximálne siahajú do výšky 24 denárov. Najvyššie ceny mali iba tri druhy, a to 1
modius suchej cibule stál 50 denárov, 1 modius cesnaku 60 denárov a 1 modius kapary 100
denárov. Vo väþšine prípadov bola pre ovocie a zeleninu na poþet kusov stanovená cena 4
denáre, napr. 5 hlávkových šalátov, 5 hláv kapusty, 10 kusov cesnaku, 10 kusov þervenej
repy, 20 cibúĐ, 10 uhoriek, 2 žlté a vodné melóny, 25 fazúĐ, 50 kusov špargle, 4 vajcia, 8
zväzkov koreĖovej rastliny, 100 gaštanov, 50 þerstvých vlašských orechov, 10 paprík, 8 datlí,
25 fíg, 8 sušených sliviek, 20 olív. ZvláštnosĢou je citrón, ktorý mohol stáĢ 24 denárov vo
svojej „maximálnej“ veĐkosti, ale ak bol nižšej kvality, jeho cena bola 16 denárov. Zoznam
uzatvára jeden sextarius kozieho mlieka a pol kila þerstvého syra s rovnakou najvyššou cenou
8 denárov. Tento prehĐad bežne používanej zeleniny a ovocia ponúka dôkladný pohĐad do
rímskej kuchyne. Poukazuje na rozmanitosĢ potravín, þo zároveĖ potvrdzuje skutoþnosĢ, že
rozsiahle dodávky tovaru prichádzali aj zo vzdialených oblastí. Tým sa konþí þasĢ ediktu
venovaná potravinám.19
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Po zozname potravín nasleduje ešte zaujímavejší text, ktorý obsahuje cenové
ohodnotenie remeselníckych, umeleckých, podnikateĐských a iných pracovných þinností. Na
základe toho môžeme sledovaĢ vývoj cien, a tým aj dokumentovanie vtedajšej reality.
PrehĐadný rozpis v edikte ponúka možnosĢ porovnania rozliþných služieb a prehĐad
najdôležitejších þinností vtedajšej doby. Nachádzame tu hodnotiace vzĢahy a informácie
o tom, aký tovar mohol byĢ získaný za aký pracovný výkon. V þasti De mercedibus
operariorum je vymenovaných 76 pracovných remeselníckych þinností. Na prvom mieste je
pracovná mzda so stravou pre jedného nádenníka na deĖ ohodnotená maximálne na 25
denárov. Na poslednom mieste je uvedený kúpeĐný pomocník v súkromných kúpeĐoch, ktorý
mohol za každého kúpajúceho dostaĢ najviac 2 denáre. Jednotlivé pracovné þinnosti
vidieckeho nádenníka, resp. robotníka, operarius rusticus, boli vypoþítané na jeden pracovný
deĖ spolu so stravou. Napr. poháĖaþi dobytka mali na deĖ 25 denárov, murár, tesár, kováþ,
pekár, výrobca koþiarov mali po 50 denárov. Trochu viac, po 60 denárov, bolo urþené
robotníkom s mramorom, ukladaþom mozaiky a lodným stavbárom za postavenie jednej lode.
Maliar natieraþ mohol dostaĢ 75 denárov, ale umelecký maliar až dvojnásobok – 150
denárov. Za nadpisom De aeramento nasleduje krátky zoznam prác s kovmi. Napr. výrobcovi
foriem je urþená mzda vo výške 75 denárov. Ćalej nasleduje zoznam písacích prác, ktorý sa
zaþína vytvorením pergamenu za 40 denárov. Na to nadväzuje ohodnotenie pisateĐa za 100
riadkov podĐa jeho kvality so sumou 25 alebo 20 denárov. Najlepšie bol platený advokát,
ktorý mohol za vedenie procesu a vykonávanie svojej práce požadovaĢ sumu 250 až 1 000
denárov.20
ObzvlášĢ zaujímavá je þasĢ venovaná školskému vzdelávaniu. Na trinástich riadkoch
sú vypoþítané zárobky, ktoré mohli byĢ požadované za každého študenta na mesiac. UþiteĐ
športu, písania a þítania mohol dostaĢ 50 denárov, za uþenie poþítania 75 denárov, za
vyuþovanie architektúry 100 denárov, za vyuþovanie latinskej a gréckej gramatiky 200
denárov a nakoniec za rétoriku 250 denárov. Z toho vyplýva skutoþnosĢ, že umenie rétoriky
patrilo k vrcholom zruþností.21
Text ediktu pokraþuje detailným vymenovaním mnohých druhov tovarov, napr.
luxusného tovaru (kože, kožušiny, vojenské sedlo, topánky). Rozsiahlu þasĢ zaberajú
produkty z dreva, látok, spracovanie súkna z vlny, Đanu a hodvábu. Nachádzajú sa tu rôzne
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Ibid., s. 150 – 154.
Ibid., s. 152 – 154.
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produkty, napr. kabáty, hodvábne tuniky s purpurovým lemovaním (150 000 denárov), tovar
z Đanu.22
Historicky vzácne informácie poskytuje edikt o cenách zlata a striebra. Prvý údaj
hovoril o cene þistého zlata v minciach – za jednu libru 72 000 denárov. Libra striebra stála
6 000 denárov. Odmena za prácu kováþa bola ohodnotená od 50 denárov za jednoduchú prácu
so zlatom až do ceny 5 000 denárov za vyhotovenie libry zlatých listov.23
Svoju pozornosĢ si zasluhujú aj ceny otrokov. Edikt zaznamenáva osem rôznych
údajov o cenách otrokov, ktorí boli rozdelení podĐa pohlavia a do štyroch vekových kategórií.
Muž vo veku od 16 do 40 rokov stál 30 000 denárov a žena 25 000 denárov. Muž vo veku od
40 do 60 rokov mohol byĢ predaný za 25 000 denárov a žena za 20 000 denárov. Chlapec
a dievþa vo veku 8 do 16 rokov boli ohodnotení sumou 20 000 denárov. Muž vo veku vyššom
ako 60 rokov a nižšom ako 8 rokov stál 15 000 denárov a žena 1 000 denárov. Ak mal otrok
nejakú znalosĢ umenia, mohla byĢ dohodnutá až dvojnásobná cena.24
TabuĐka 2 Ceny za Ģažné a jazdecké zvieratá

KôĖ pre koþ

100 000 denárov

KôĖ výborný, pre vojaka

špiþkovej kvality

36 000 denárov

Mulica výborná

špiþkovej kvality

36 000 denárov

Mul výborný

36 000 denárov

Kobyla tmavá výborná

10 000 denárov

ġava výborná z Baktrie

25 000 denárov

ġava dvojhrbá (samec)

60 000 denárov

Samica s dvoma hrbmi

30 000 denárov

Samec výborný pre orbu

12 000 denárov

Dromedár výborný

20 000 denárov

Osol na reprodukciu výborný

15 000 denárov

Osol Ģažný výborný

7 000 denárov

Oslica na reprodukciu výborná

5 000 denárov

Voly

pár výborný

10 000 denárov

Býk na reprodukciu výborný

špiþkovej kvality

5 000 denárov
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Ibid., s. 304.
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Ibid., s. 305.
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Krava

špiþkovej kvality

2 000 denárov

Baran kastrovaný

špiþkovej kvality

500 denárov

Ovca

špiþkovej kvality

400 denárov

Cap

špiþkovej kvality

500 denárov

Koza

špiþkovej kvality

400 denárov

V þasti o cenách za Ģažné a jazdecké zvieratá môžeme sledovaĢ, že cena za
vojenského koĖa prevyšovala cenu urþenú za otroka mužského pohlavia rôzneho veku. ġava
samþieho pohlavia bola ocenená na sumu 60 000 denárov priþom Ģava samiþieho pohlavia
mala poloviþnú hodnotu. Najnižšie boli ohodnotené kastrované barany, ovce a kozy
v predajnej sume za 400 až 500 denárov.25
Potom nasledoval odsek týkajúci sa rôznych druhov mramoru. Ako meracia jednotka
sa používala jeden lakeĢ (cubitus). Za mramor bola najþastejšia suma 250 denárov, nižšie
sumy sa týkali mramoru z východných oblastí v sume od 200 do 40 denárov.
Zaujímavé ceny prinášala þasĢ o zvieratách, ktoré boli urþené pre rímske arény.
Zvieratá sa rozlišovali na európske a africké. Na najnižšom mieste sa nachádzala cena za
pštrosa v hodnote 5 000 denárov. Najvyššia cena bola za leva prvej kvality 150 000 denárov
a druhej kvality 125 000 denárov. Leopard mohol stáĢ maximálne 75 000 alebo 100 000
denárov a levica 100 000 alebo 125 000 denárov. Zvieratá, ktoré nepochádzali z Afriky, mali
už menšie sumy, napr. medveć 20 000 až 25 000 denárov, jeleĖ 2 000 až 3 000 denárov.26
V závere dokumentu boli zaznamenané ceny za koreniny a bylinky a za prevoz tovaru
cez more. ýasĢ venovaná rastlinám je vćaka svojmu rozsahu významná, pretože predkladá
poznatky z oblasti medicíny aj botaniky z obdobia neskorého rímskeho cisárstva. Sumy už
v porovnaní s predchádzajúcimi neboli také vysoké. Najvyššie ceny mali: 1 libra šafranu
z Arábie a koralov výbornej kvality v hodnote 2 000 denárov, 1 libra ópia z Kyrenaiky 1 250
denárov, 1 libra šĢavy z maku z Téb, šafranu z Kilíkie a koralov nižšej kvality 1 000 denárov.
Za 800 denárov bolo možné kúpiĢ 1 libru þierneho korenia, za 600 denárov 1 libru šafranu
z Afriky, balzamu, myrhového oleja, bobrovej masti z Pontu a za 500 denárov 1 libru
rumelky z Dardanie. V tejto þasti je zaznamenaných 115 rastlín, pri niektorých sa nachádza aj
krajina pôvodu, napr. Pontus, Dalmácia, Alexandria, Judea, Afrika, Arábia, Kilíkia,
Antiochia, atć.
25
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Odsek, ktorý sa zaoberal dopravným ruchom a prinášal ceny za rozvoz tovaru cez
more, obsahuje zoznam 107 položiek. Nie je možné úplne zrekonštruovaĢ predstavu
o transportoch a doprave v Rímskej ríši, pretože v druhej polovici tejto þasti chýbajú údaje
o miestach a o cenách, ale napriek tomu poskytuje cenné informácie. Zoznam zaþína cestami
z Alexandrie do Ríma, Nikomédie, Byzancie, Dalmácie, Aquiley, Afriky, Sicílie, Efezu,
Tessaloník a Pamfílie. Ceny sa pohybovali od 6 denárov (do Tessaloník) do 24 denárov (do
Aquiley) za jednu vojenskú míĐu. Potom sa pokraþovalo smerom z Orientu do Ríma, Salony,
Aquiley, Afriky, Španielska, Betiky, Lusitanie, Galie, Byzancie, Efezu a Sicílie. Najlacnejšia
cesta bola do Efezu 10 denárov a najdrahšia do Lusitanie 26 denárov. Z Ázie sa cestovalo do
Ríma (16 denárov), Afriky (8 denárov), Dalmácie (12 denárov) a z Afriky do Ríma, Salony,
Sicílie, Španielska, Galie, Achaie, Panfílie. Najlacnejšia cesta bola z Afriky do Galie 4 denáre
a najdrahšia do Salony 18 denárov. Jedna þasĢ zoznamu bola venovaná transportom z mesta
Rím na Sicíliu (6 denárov), do Tessaloník (18 denárov), Achaie (14 denárov), Španielska (10
denárov), Galie (4 denáre) a z mesta Nikomédia do Ríma (18 denárov), Efezu (6 denárov),
Tessaloník (8 denárov), Achaie (8 denárov), Salony (14 denárov), Pamfílie (8 denárov),
Fenície (12 denárov). Nasledujúca neúplná þasĢ fragmentu naznaþuje cesty na prepravu
dobytka. Taktiež sa dozvedáme, koĐko bolo potrebné zaplatiĢ za transport po riekach za míĐu,
a teda maximálne 20 denárov. Na záver je možné konštatovaĢ, že Ģažisko transportných ciest
za vlády tetrarchie sa nachádzalo na východe, ale ani západné oblasti nezostali nepovšimnuté.
Je zaujímavé sledovaĢ ciele námornej a lodnej dopravy. Tieto prepravné cesty tvorili záver
ediktu.27
Diokleciánov edikt o najvyššej cene mal nesmierny hospodársko-politický význam
z toho hĐadiska, že podrobne vymenoval najvyššie prípustné ceny tovarov a služieb bežného
života rímskych obþanov. Vćaka týmto údajom je možné získaĢ prehĐad o spôsobe života
koncom 3. a zaþiatkom 4. stor. v Rímskej ríši. Ak sa vezmú do úvahy už spomínané ceny
potravín a iného tovaru, je možné si predstaviĢ, že za dennú mzdu 25 denárov si jeden
nádenník mohol kúpiĢ napr. jeden veĐký citrón alebo pol kila morských rýb. Edictum de
pretiis rerum venalium ponúka reálny obraz vzájomných vzĢahov vtedajšej rímskej
spoloþnosti.
Ak by sa pokladalo za pravdivé vyjadrenie súvekého spisovateĐa Laktancia, tak
cenový edikt by bol úplne chybným zásahom. Autor však nespomína menovú reformu
a priamo obviĖuje Diokleciána, že je osobne zodpovedný za zvyšovanie cien. Tieto
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skutoþnosti vedú k pochybnostiam o jeho svedectve. Za málo dôveryhodnú môže byĢ
považovaná aj jeho správa, že cenový edikt bol zrušený v dôsledku svojej neúþinnosti. Na
základe historických prameĖov papyrusov28 možno predpokladaĢ pozitívny úþinok
mincového aj cenového ediktu, hoci mohol byĢ þasovo obmedzený a prakticky uskutoþnený
len v niektorých provinciách. Cenový edikt bol teda podĐa vtedajších hospodárskych znalostí
najvhodnejším pokusom ako zdolaĢ vyskytujúcu sa infláciu.
Význam cenového ediktu je aj v tom, že toto rozsiahle opatrenie vytvorilo jednotnú
cenovú úroveĖ pre všetok tovar a služby v celej ríši, aby tak zabránilo zvýšeným poplatkom
jednotlivých regiónov a miest. Vládcovia a ich poradcovia premýšĐali v širších dimenziách
rozvoja obchodu. Podstatou stanovenia najvyššej ceny bolo aj vytvorenie a podpora
vnútorného trhu. Jeho výhody mali byĢ prospešné pre obyvateĐstvo a mali sa šíriĢ po celej
Rímskej ríši.
Summary
Edictum de pretiis rerum venalium of the Emperor Diocletian
The historic period in the history of the Roman Empire in 235 to 284 is often referred to as
“the crisis of the 3rd century”. This period is characterized by an increased pressure from
enemies on the borders, internal disturbances, crisis of the economy, and first and foremost a
serious political instability accompanied by the military anarchy. The political situation was
stabilized only by Emperor Diocletian (284 – 305). Thanks to his military skills he achieved
to reunite the Roman Empire, to effectively defend the border region, and with his reform
policy, to ensure the existence of the Empire for the following two centuries. He introduced a
new political system, the Tetrarchy, which helped him to implement a system of reforms in
economy, trade and finances, through all of which he influenced a further economic
development in the Roman Empire. An ever-increasing number of soldiers in the army,
complex of officials and courtiers, building of new imperial residents during the Tetrarchy,
demanded ever increasing state’s expenditures. Diocletian found himself forced to increase
taxes in cash and kind. Through his reform policy in the field of finances and taxes he sought
to halt the devaluation of the currency which consisted of new silver coin argenteus and its
shares: denarius and nummus. Since the new coins did not put a stop to increasing inflation
28
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del IV secolo conseguenti alla precedente crisi economica. In: Accademia romanistica costantiniana. Atti: II
convegno internazionale. Perugia: Libreria universitaria, 1976, s. 423 – 442.

129

and prices of products soared incessantly, the Emperor issued a decree in the form of the edict
in which he set maximum prices for goods and services. The Price Edict, or Edict on
Maximum Prices, known as Edictum de pretiis rerum venalium and issued somewhere
between 20 November and 9 December 301 several years after the coinage reform, represents
a significant landmark in the history of economy in the period of the Tetrarchy. It is
considered one of the most important files of the Late Antiquity and the most comprehensive
attempt at a command economy at the same time. The edict was one of an immense economic
and political importance by listing in detail the maximum allowed prices of goods and
services in common life of Roman citizens. Using these data enables us to have an overview
of the way of life in the late 3rd and early 4th century in the Roman Empire. The basis for
setting the maximum price was to establish and promote the internal market. Advantages were
to favour population and propagate throughout the Roman Empire.

130

Antisthenovo chápanie boha v kontexte sokratiky*
Vladislav SUVÁK
(Prešov)
Správy o Antisthenovom postoji k tradiþným homérskym bohom (V A 179 – V A 183 G.)1
dáva väþšina moderných interpretov do priamej súvislosti s Xenofanovými morálnymi
výhradami voþi antropomorfizmu a sofistickou kritikou Đudových foriem náboženstva. Vo
svojej štúdii by som rád ukázal, že Antisthenov koncept boha nie je jednoduchým
opakovaním dobových teologických názorov, ale rozvinutím sókratovského konceptu „viery
s pomocou rozumnosti“. Viacerí sókratovci sa hlásia k presvedþeniu, že þlovek musí viesĢ
svoj život podĐa vlastných možností a schopností bez ohĐadu na pôsobenie bohov. Božstvo
poskytuje Đućom silu vyrovnaĢ sa so všetkým, þo prináša život, ale samotný život je v rukách
každého jednotlivca.
Filodémos v spise O zbožnosti (Ȇİȡ ޥİރıİȕİȓĮȢ) pripomína Epikúrovu kritiku starších
názorov na povahu bohov:2 Prodikos, Diagoras a Kritias blúznia ako bakchickí šialenci (ktorí
konajú a hovoria bez rozumu), keć odstraĖujú božské z existujúcich vecí, t. j. keć vysvetĐujú
mená bohov pomocou etymologizácie alebo prehadzovaním písmen. Bezprostredne za
sofistami nasleduje kritika Antisthena:
„Antisthenés tvrdí v spise ĭȣıȚțިȢ (O prirodzenosti), že podĐa konvencie (țĮĲ ޟȞިȝȠȞ) je
bohov veĐa, podĐa prirodzenosti (țĮĲ ޟĳުıȚȞ) iba jeden.“3

* Tento príspevok je súþasĢou riešenia projektov VEGA 1/0448/11, Miesto kynizmu v sokratike, a APVV-016412, StarosĢ o seba: Antické problematizácie života a súþasné myslenie.
1
Antisthenove zlomky sú þíslované podĐa Giannantoniho kritického vydania: GIANNANTONI, Gabriele:
Socratis et Socraticorum reliquiae. Zv. II. Napoli: Bibliopolis 1990, s. 137 – 181 (ćalej skratka G.). Slovenské
znenie zlomkov vychádza z prekladu Andreja Kalaša (Antisthenés, Bratislava: Kalligram 2010), ktorý miestami
upravujem s ohĐadom na výklad.
2
JAEGER, Werner W. (Die Theologie der frühen griechischen Denker, Stuttgart: Kohlhammer 1953, s. 10)
považuje za Filodémov zdroj spis epikúrovca Faidra, Ȇİȡ ޥșİࠛȞ (O bohoch). Porov. DIELS, Hermann:
Doxographi Graeci, Berlin: Walter de Gruyter 1976, s. 127. Správy o Antisthenovom chápaní bohov pochádzajú
z 1. st. pr. Kr. (Filodémos, Cicero), ale niet pochýb o tom, že odkazujú na staršiu tradíciu, ktorá vychádza
z intelektuálnych diskusií 4. – 3. st. pr. Kr. Bližšie pozri RANKIN, Herbert D: Anthisthenes (sic) Sokratikos,
Amsterdam: Hakkert 1986, s. 87.
3
Philodemus, De pietate 7a, 3-8 [= zl. V A 179 G.]: . . . ǯȱʌ]Įȡ' ݃ȞĲȚıșޢȞİȚ į' Ȟ ȝޡȞ [Ĳ]ࠜ ĳȣıȚțࠜ ȜޢȖİĲĮȚ Ĳާ țĮĲޟ
ȞިȝȠȞ İݭȞĮȚ ʌȠȜȜȠީȢ șİȠީȢ țĮĲ ޟį ޡĳުıȚȞ ݐȞ[Įǯ
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Epikúros stavia Antisthena do spoloþnej línie so sofistickou kritikou náboženstva. Ako tomu
máme rozumieĢ? ýo majú spoloþné sofisti „odstraĖujúci božské z existujúcich vecí“
a Antisthenov „jeden boh podĐa prirodzenosti“?
Na základe Filodémovej správy by sme mohli usudzovaĢ, že Antisthenés sa obracia
proti Đudovým podobám náboženstva v duchu prirodzenej teológie 5. st. pr. Kr., ktorú
reinterpretuje cez sofistickú antitézu ĳުıİȦȢ - ȞިȝȠȣ.4 Ak je to tak, ĳȪıȚȢ by odkazovala na
prirodzenú skutoþnosĢ a pravdu (ܻȜޤșİȚĮ) stelesnenú v jednom bohu; ȞȠȝȠȓ by predstavovali
zdanlivé mienky (įȩȟĮȚ), ktoré ovládajú svet Đudí.5 Avšak Epikúrova kritika starších názorov
na povahu bohov nemusí byĢ smerodajná – jej zámerom totiž nie je rozlišovaĢ medzi
jednotlivými postojmi, ale vyvracaĢ všetky názory, ktoré sú v protiklade s epikúrovským
chápaním bohov.6 Takisto použitie dichotómie ĳުıİȦȢ - ȞިȝȠȣȱ nemusí znamenaĢ, že
Antisthenés mechanicky uplatĖuje sofistickú schému na xenofanovskú teológiu. Je možné, že
pomocou sofistickej antitézy vedie polemiku s dobovými koncepciami ȞިȝȠȢ.7 Nepriamym
potvrdením takého predpokladu by boli Antisthenovi nasledovníci v kynickom hnutí, ktorí
prisúdia sofistickému protikladu ĳުıİȦȢ - ȞިȝȠȣȱ špecifický obsah, keć odmietnu všetky
konvencie, vrátane náboženských, a postavia proti nim prirodzenosĢ uchopenú ako
sebestaþnosĢ (vlastnú bohom).8
Skupina zlomkov V A 180 G. zachovaná u Cicerona a Minucia Felixa naznaþuje ćalší
rozmer Antisthenovho postoja k bohom obce:

4

Tento názor zastáva Werner W. JAEGER (Die Theologie der frühen griechischen Denker, s. 4), ktorý dáva
Antisthena do priameho vzĢahu s gréckou prirodzenou teológiou. K podobnému záveru dospieva Herbert D.
RANKIN (Anthisthenes (sic) Sokratikos, s. 87 – 100), ktorý poukazuje na spojitosti medzi Xenofanovou
prirodzenou teológiou a názormi prvej generácie sókratovcov (Antisthenés, Platón, Xenofón, Eukleidés a jeho
megarskí nasledovníci).
5
Porov. diferenciu podĐa mienky - podĐa pravdy (țĮĲ ޟįިȟĮȞ - țĮĲ' ܻȜޤșİȚĮȞ), ktorú uplatĖuje Antisthenés pri
þítaní Homéra (zl. V A 194 G.).
6
Epikúrovi bohovia majú špecifickú povahu, ktorá nie je v súlade s predstavami Đudového náboženstva ani
s koncepciami predošlých filosofov (najmä so skeptickými postojmi). Porov. Epicurus, Epistula ad Menoeceum
124: „ďudia si úplne privykli na zdatnosti svojho konania, preto uznávajú bohov, ktorí sú im podobní a
pokladajú všetko, þo nie je také, za cudzie.“ To však neznamená, že tradiþní bohovia nemajú miesto v našich
mysliach. Porov. Philodemus, De musica VH1, col. 4, 6 (= Epicurus, zl. 386 Usener): „Božstvo nepotrebuje
nijaké pocty, ale je pre nás prirodzené ctiĢ ho predovšetkým zbožnými myšlienkami a potom v súhlase s tým, þo
sme zdedili po predkoch.“ Poznanie skutoþnej povahy bohov je prístupné iba múdrym Đućom, ktorí obdivujú ich
prirodzenosĢ a túžia priblížiĢ sa k nim – múdrych preto môžeme nazvaĢ priateĐmi bohov a bohov priateĐmi
múdrych (porov. Philodemus, De victu deorum VH1, VI col. 1). Dôvody pre neštandardné transliterovanie
gréckeho slova ĳȚȜȠıȠĳȓĮ (filosofia s grafémou „s“ a ćalšie odvodené slová) vysvetĐuje diskusia, ktorá prebehla
v þasopise Filozofia (roþ. 55, 2000, þ. 5, þ. 8; roþ. 56, 2001, þ. 1, þ. 3).
7
Porov. GIANNANTONI, Socratis et Socraticorum reliquiae, zv. IV, s. 252.
8
Porov. CAIZZI, Fernanda Decleva: Antisthenis Fragmenta, Milan: Istituto Editoriale Cisalpino 1966, s. 100.
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„Antisthenés ... odstraĖuje silu a prirodzenosĢ bohov svojimi tvrdeniami, že bohov je
v Đudovom náboženstve veĐa, podĐa prirodzenosti však iba jeden.“9
Predstava o homérskych bohoch zbavených vlastnej sily a prirodzenosti je spoloþná
Xenofanovi aj prvým sofistom.10 Xenofanés vytýka Homérovi, že prisudzuje bohom hanebné
þiny (ܻșİȝަıĲȚĮ ݏȡȖĮ).11 Podobne kritický tón zaznieva o storoþie neskôr z prostredia attickej
drámy, ktorá spochybĖuje status bohov konajúcich proti spravodlivosti.12 Ak sa Antisthenés
vyjadruje xenofanovským jazykom, môže tak robiĢ aj preto, že tomuto jazyku Aténþania
rozumejú. Staré výhrady voþi homérskym bohom nadobúdajú v sofistike novú podobu. Jej
umiernenú verziu predstavujú starší sofisti (Prótagoras, Prodikos), radikálnu verziu
reprezentujú prví ܿșİȠȚ (Diagoras, Kritias). A hoci sa zdá, že Antisthenés uvažuje podobným
spôsobom ako umiernená þasĢ sofistov, jeho pozícia nemusí korešpondovaĢ s intelektuálnymi
výhradami voþi Đudovým formám náboženstva. V urþitom zmysle by mohla byĢ dokonca
radikálnejšia ako kritika tzv. ܿșİȠȚ – pokiaĐ je správny predpoklad, že na Antisthenov postoj
nadviaže prvá generácia kynikov, ktorá otvorene odmietne náboženské rituály a praktiky.13
Cicero v spise De natura deorum (O prirodzenosti bohov), v pasáži, na ktorú
bezprostredne nadväzuje zmienka o Antisthenovi, predvádza názory Platóna a Xenofónta ako
príklady chybného nazerania na bohov: Platón robí chybu, keć si predstavuje boha bez tela
(tým ho zbavuje zmyslov, rozumu a slastí), a odporuje si aj vtedy, keć hovorí, že bohom je
celý kosmos, no vzápätí oznaþuje za bohov hviezdy, oblohu, zem, dušu þloveka a bohov
našich predkov. Xenofóntov Sókratés zase chybuje vo vyhlásení, že sa nepatrí hĐadaĢ podobu
boha, pritom nazýva bohom Slnko a dušu, raz hovorí o jednom bohu, inokedy o niekoĐkých
bohoch. Túto pasáž by sme mohli pochopiĢ ako myšlienkové pozadie antisthenovskej tézy
o jednom prirodzenom bohu (unum esse naturalem Deum):14 Jestvuje mnoho empirických
podôb bohov – bohovia vykreslení v Homérových eposoch alebo sochy bohov umiestnené

9

Cicero, De natura deorum I 13, 32 [= V A 180 G.].
Porov. výklad Municia Felixa v spise Octavius 19,7 [= V A 180 G.]: „Je známe, že Xenofanés vyhlasoval celé
nekoneþno aj s jeho mysĐou za boha, a tiež že Antisthenés tvrdil, že bohov je mnoho v predstavách Đudí, ale že
podĐa prírody je len jeden, ktorý prevyšuje všetko ostatné“ (Xenophanem notum est omne infinitum cum mente
deum tradere, et Antisthenem populares deos multos, sed naturalem unum praecipuum).
11
Porov. Xenofanés, zl. 21 B 11 DK.
12
Porov. Euripidés, Bellerophontes, zl. 292.7: „Ak sa bohovia správajú hanebne, nie sú bohovia (İ ݧșİȠȓ ĲȚ
įȡࠛıȚȞ ĮݧıȤȡȩȞ, Ƞރț İݧıޥȞ șİȠȓ). Porov. taktiež Euripidés, Hercules Furens 1341 – 1344.
13
Porov. GOULET-CAZÉ, Marie-Odile: „Religion and the Early Cynics“, in: BRANHAM, Robert Bracht –
GOULET-CAZÉ, Marie-Odile (eds.): The Cynics: The Cynic Movement in Antiquity and its Legacy. Berkeley:
University of California Press, s. 47 – 80.
14
Porov. CAIZZI, Antisthenis Fragmenta, s. 100 – 101. Je možné, že Ciceronov komentár sa opiera o pasáž
Xenofóntových Memorabilia I 4, 19.
10
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v chrámoch –, skutoþná podoba boha je však nepoznateĐná. ýlovek poznáva boha iba
mysĐou, ktorá sa dokáže zbaviĢ všetkých zmyslových obrazov.
Cicero dáva do tesného vzĢahu názory viacerých sókratovcov – zrejme v presvedþení,
že Antisthenov koncept boha vychádza zo sókratovského myšlienkového prostredia.15
Samotný titul ĭȣıȚțިȢ, v ktorom sa mala nachádzaĢ Antisthenova téza o bohoch, však
naznaþuje úplne inú súvislosĢ – s predsókratovskou tradíciou skúmania ĳȪıȚȢ.16 Proti tomu, že
Sókratés nadviazal na myšlienky tzv. Ƞ ݨĳȣıȚțȠȓ, hovoria viaceré sókratovské texty,
napr. Platónova Obrana alebo Xenofóntove Spomienky, v ktorých sa Sókratés dištancuje od
skúmania ĳȪıȚȢ.17 Ale zachovali sa nám aj paralelné obrazy Sókrata, v ktorých sa priznáva k
tomu, že mladosĢ trávil štúdiom spisov predošlých ĳȣıȚȠȜȩȖȠȚǯ Spoloþným znakom
Platónovho Sókrata vykresleného vo Faidónovi a Aristofanovho Sókrata karikovaného v
Oblakoch je výklad prirodzenosti (ĳȣıȚțާȢ ȜȩȖȠȢ), t. j. skúmanie, ktoré vyúsĢuje (okrem
iného) aj do urþenia povahy boha.18 V duchu týchto skúmaní vyhlasuje Anaxagoras o Slnku
a ćalších nebeských telesách, že sú rozpálené kamene uchvátené otáþaním aithéru (zl. A 42
DK) a formuluje svoj koncept Mysle, ktorá má takmer božskú povahu.19 SpojitosĢ medzi
Anaxagorom obvineným z bezbožnosti a Sókratom odsúdeným za neúctivý postoj k bohom

15

Poznamenajme, že takmer všetci doxografi referujúci o Antisthenovom chápaní boha charakterizujú
Antisthena „prídomkom“ sókratovec (ȈȦțȡĮĲȚțާȢ ݃ȞĲȚıșޢȞȘȢ).
16
Titul ĭȣıȚțިȢ chýba v Diogenovom katalógu diel (V A 41 G.). Názov spisu uvedený u Filodéma a Cicerona
(V A 179 – V A 180 G.) by mohol byĢ totožný so spismi O prirodzenosti (Ȇİȡ ޥĳުıİȦȢ) alebo Otázka
o prirodzenosti ǻݑȡެĲȘȝĮ ʌİȡ ޥĳުıİȦȢ); porov. SCHMALZRIEDT, Egidius: Ȇİȡ ޥĳުıİȦȢ. Zur Frühgeschichte
der Buchtitel, München: Fink Verlag 1970, s. 100; CAIZZI, Fernanda Decleva, Antisthenis Fragmenta, s. 82,
100 nn. Termín ȡȫĲȘȝĮ (otázka) by mohol odkazovaĢ na dialektickú problematiku. Gabriele GIANNANTONI
(Socratis et Socraticorum reliquiae, zv. IV, s. 251) sa domnieva, že tituly Ȇİȡ ޥĳުıİȦȢȱa ݑȡެĲȘȝĮ ʌİȡ ޥĳުıİȦȢȱ
tvorili jedno dielo, ktoré nemalo „prírodný“ charakter, t. j. v centre pozornosti nebolo ani predsókratovské ani
aristotelovské chápanie ĳȪıȚȢ (porov. DYROFF, Adolf: Die Ethik der alten Stoa, Berlin: S. Calvary 1897, s. 28 –
29).
17
Porov. Sókratovu obhajobu voþi tzv. starším žalobcom v Platónovej Obrane (Apol. 18a - b) – starí, anonymní
žalobcovia sú nebezpeþnejší ako Anytos a jeho spoloþníci, lebo vytvorili o Sókratovi zlú povesĢ, „že je akýsi
mudrc Sokrates, ktorý sa zaoberá nebeskými vecami a skúma všetky veci pod zemou a slabší logos þiní
silnejším“ (ސȢ ݏıĲȚȞ ĲȚȢ ȈȦțȡޠĲȘȢ ıȠĳާȢ ܻȞޤȡ, Ĳ ޠĲİ ȝİĲޢȦȡĮ ĳȡȠȞĲȚıĲޣȢ țĮ ޥĲބ ޟʌާ Ȗ߱Ȣ ʌޠȞĲĮ ܻȞİȗȘĲȘțޫȢ țĮޥ
ĲާȞ ݜĲĲȦ ȜިȖȠȞ țȡİަĲĲȦ ʌȠȚࠛȞ). Porov. taktiež Xenophon, Memorabilia IV 7, 3, kde Sókratés varuje pred
prílišným štúdiom geometrie, matematiky, astronómie a podobných náuk (málo prospešných pre život).
18
Porov. Herbert D. RANKIN,. Anthisthenes (sic) Sokratikos, s. 91 nn.
19
RANKIN, (Anthisthenes Sokratikos, s. 97 – 98) poukazuje na súvislosti medzi Aristofanovou karikatúrou
Sókrata a myšlienkami dobových ĳȣıȚȠȜȩȖȠȚ (Diogenés z Apollónie, Anaxagoras). Aristofanov Sókratés
(oznaþený za „bezbožného“; Nub. 826) sa klania božstvu menom ǻ߿ȞȠȢ (į߿ȞȠȢ = „nieþo, þo rotuje“, „vír“, ale aj
„veĐký hrniec“), ktoré nahradilo Dia (ǻ-ȞȠȢȱmôže znamenaĢ aj „Diov syn“, þo by mohla byĢ narážka na to, ako
Zeus pripravil o vládu svojho otca; porov. Aristophanes, Nubes 320 nn., 826 nn.). Anaxagoras zase pripisuje
rotujúci pohyb (į߿ȞȠȢ) princípu celého kosmu, ktorým je MyseĐ, ȃȠࠎȢ; porov. zl. 59 A 57 DK (Clemens
Alexandrinus, Stromata II 14 [II 120, 1 St.]): д̄ǯȱ ʌȡࠛĲȠȢ ʌޢıĲȘıİ ĲާȞ ȞȠࠎȞ ĲȠ߿Ȣ ʌȡޠȖȝĮıȚȞ. ܻȜȜ' Ƞރį ޡȠފĲȠȢ
ĲޤȡȘıİ ĲޣȞ ĮݧĲަĮȞ ĲޣȞ ʌȠȚȘĲȚțޤȞ, įަȞȠȣȢ ĲȚȞޟȢ ܻȞȠޤĲȠȣȢ ܻȞĮȗȦȖȡĮĳࠛȞ ıީȞ Ĳ߱Ț ĲȠࠎ ȞȠࠎ ܻʌȡĮȟަĮȚ Ĳİ țĮܻ ޥȞȠަĮȚǯȱ
K tomu porov. taktiež priznanie Platónovho Sókrata, že v mladosti intenzívne študoval Anaxagorovu náuku o
princípe ȞȠࠎȢ (Platon, Phaedo 97b nn.).
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netreba zvlášĢ pripomínaĢ.20 Aténþania vo všeobecnosti považovali filosofov a sofistov za
ܿșİȠȚ – bez ohĐadu na to, aký postoj zastávali.21
Lepšie porozumenie sókratovského kontextu Antisthenovej tézy o prirodzenom bohu
umožĖuje pasáž z Xenofóntových Spomienok (IV 3, 13), v ktorej Sókratés odporúþa
Euthydémovi, aby neþakal na to, že sa mu bohovia zjavia vo svojej pravej podobe – ak
chceme bohov ctiĢ a klaĖaĢ sa im, postaþí uvidieĢ ich diela. Hermann Diels22 poukazuje na
blízkosĢ medzi touto pasážou a Ciceronovou správou o Antisthenovi.23 SpojitosĢ medzi
Xenofóntovým a Antisthenovým chápaním boha sa ukáže ešte zreteĐnejšie pri porovnaní s
pasážou z Kléménta, ktorá pripomína „prorocký výrok“ sókratovca Antisthena (ȈȦțȡĮĲȚțާȢ
݃ȞĲȚıșޢȞȘȢ):
„Boh sa niþomu nepodobá, a preto ho nemožno poznaĢ na základe vyobrazenia“.24
Ćalšie porovnanie umožĖuje Theodórétova parafráza Antisthenovej tézy o bohu:
„Nemožno ho poznaĢ na základe obrazu, ani vidieĢ okom a niþomu sa nepodobá; práve
preto ho nik nemôže poznaĢ podĐa vyobrazenia“.25
U Kléménta podobne ako u Cicerona nasleduje hneć za správou o Antisthenovi zmienka
o Xenofóntovi, ktorý sa vyjadruje o bohu ako o tom, kto otriasa všetkými vecami, ale sám
ostáva nehybný – boh je jeden, veĐký, mocný, jeho podoba nie je zjavná.
Viacerí komentátori26 predpokladajú, že Antisthenov rozumový koncept boha je rozvinutím
sókratovskej témy z I. knihy Xenofóntových Spomienok (Memorabilia I 4) – dokazuje sa v
nej potreba zbožného a spravodlivého konania na verejnosti aj v súkromí („lebo pred bohmi
sa nedá niþ utajiĢ“; porov. Memorabilia I 4, 19). ZvláštnosĢou tejto pasáže je rovnocenné
20

Platónova Obrana pripomína súvislosĢ medzi Sókratovou obžalobou a názormi Anaxagora (Apologia 26d).
Zdá sa, že medzi sókratovským chápaním boha (Antisthenés, Xenofón) a Anaxagorovým princípom Mysle
(ȞȠࠎȢ), ktorá je „neobmedzená, samovládna a nezmiešaná s niþím iným“ (59 B 12 DK), nie sú zásadné rozdiely.
22
DIELS, Herman: Doxographi Graeci, s. 537 – 538.
23
Cicero, De natura deorum I 13, 32 [= V A 180 G.]: popularis deos multos, naturalem unum esse dicens tollit
vim et naturam deorum.
24
Clemens Alexandrinus, Stromata V, XIV 108, 4 [= V A 181 G.]: <șİާȞ> ȠރįİȞ ޥȠȚțޢȞĮȚ įȚިʌİȡ ĮރĲާȞ ȠރįİޥȢ
țȝĮșİ߿Ȟ ȟ İݧțިȞȠȢ įުȞĮĲĮȚǯȱȱ
25
Theodoretus, Graecarum affectionum curatio I 75 [= V A 181 G.]: ܻʌާ İݧțިȞȠȢ Ƞ ރȖȞȦȡަȗİĲĮȚ, ݷĳșĮȜȝࠜ ȠރȤ
ݸȡߢĲĮȚ, ȠރįİȞݏ ޥȠȚțİ˙ įȚިʌİȡ ĮރĲާȞ ȠރįİޥȢ țȝĮșİ߿Ȟ ȟ İݧțިȞȠȢ įުȞĮĲĮȚǯ
26
Porov. CAIZZI, Antisthenis Fragmenta, s. 100 – 101; GIANNANTONI, Socratis et Socraticorum reliquiae,
zv. IV, s. 252; BRANCACCI, Aldo: „La théologie d'Antisthène“, Philosophia, XV – XVI (1985 – 1986), s. 218
– 230 s. 218 – 230. Olof GIGON (Sokrates, sein Bild in Dichtung und Geschichte, Berne: Francke 1947, s. 295 –
296) obhajuje hypotézu, že Antisthenés viedol polemiku s Prótagorovým spisom o bohoch.
21
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používanie plurálu „bohovia“ a singuláru „boh“. Na záver rozhovoru s Aristodémom vysloví
Sókratés tézu o božstve (Ĳާ șİ߿ȠȞ) „tak veĐkom a mocnom, že súþasne všetko vidí, všetko
poþuje, je všadeprítomné, o všetko sa stará“ (Memorabilia I 4, 18). Oproti Xenofanovmu
vymedzeniu boha v silne eleatskom duchu27 prisudzuje Xenofóntov Sókratés bohu ešte jeden
atribút, ktorý má výrazne sókratovský charakter: boh je schopný staraĢ sa o všetko
(ʌȚȝİȜİ߿ıșĮȚ). StarosĢ o seba patrí k hlavným cieĐom sókratovskej výchovy.28 U Xenofónta
nadobúda ʌȚȝİȜİ߿ıșĮȚ špecifický význam zbožnosti, ktorá umožĖuje þloveku nasledovaĢ
pokyny bohov/boha.29 U iných autorov sókratovských dialógov má ʌȚȝȑȜİȚĮ význam
neustálej starosti o vlastný život, ktorá sa zakladá predovšetkým na rozumnosti ako zdatnosti
konania – s menším alebo väþším dôrazom na to, že rozumné rozhodnutia nás približujú k
bohom.
Hoci by sa mohlo zdaĢ, že tieto dva koncepty starosti o seba – nasledovaĢ pokyny
bohov a rozhodovaĢ sa na základe rozumnosti – stoja proti sebe, nemusí to tak byĢ. Dobrým
príkladom ich prepojenia je Ps.-Platónov dialóg Alkibiadés II., v ktorom môžeme nájsĢ urþité
paralely s I. kn. Xenofóntových Spomienok (I 3.1-4).30 Ps.-platónsky text (Alcib. II. 148a5-7)
vychádza z konceptu modlitby, ktorá si vyžaduje schopnosĢ vedieĢ, þo je potrebné, þi vhodné
vykonaĢ – toto vedenie môžeme stotožniĢ s ΚΕϱΑΗΖ (porov. Alcibiades II. 140e1-9).
Pretože Đudia þasto nevedia, þo je pre nich dobré, mali by sa spoliehaĢ na dobrotivosĢ
a múdrosĢ bohov – to prakticky znamená, že by od nich mali žiadaĢ iba všeobecné dobrá a
ponechaĢ na vyššej múdrosti, þo je dobré, t. j. nemali by žiadaĢ niþ konkrétne, aby kvôli
vlastnej nevedomosti nežiadali nieþo zlé (porov. Alcibiades II. 148a5-7). V podobnom duchu
vykresĐuje Xenofón Sókrata v Spomienkach I 3.1-4, keć o Ėom hovorí, že prosil bohov len o
to, aby mu dali všetko dobré, pretože bohovia najlepšie vedia, þo je dobré atć.31 Uþenie
27

Zl. 21 B 24 DK [= Sextus Empiricus, Adversus Matemathicus IX 144 (21 A 1 I 113, 26)]: boh ( ݸșİȩȢ) celý
vidí, celý myslí, celý poþuje, zostáva na tom istom mieste a nehýbe sa (ȠމȜȠȢ ݸȡߢȚ, ȠމȜȠȢ į ޡȞȠİ߿, ȠމȜȠȢ į ޢĲ'
ܻțȠުİȚ). Oznaþenie Xenofana za „prvého eleatského mysliteĐa“ dokazujúceho, že všetko je jedno, pochádza
pravdepodobne od Platóna (Sophistes 242e).
28
Na základe zachovaných zlomkov nemáme dôvod k domnienke, že by sa Antisthenés zaujímal o špekulatívne
otázky „fyziky“. Aldo BRANCACCI (Oikeios Logos: La filosofia del linguaggio di Antistene, Napoli:
Bibliopolis 1990, s. 17 – 24) dospieva k záveru (podobne ako Andreas Patzer alebo Gabriele Giannantoni), že
všetky tituly uvedené v VII. zv. Diogenovho katalógu (V A 41 G.) sa vzĢahujú k otázke výchovy (ʌĮȚįİަĮ). Spis
ĭȣıȚțިȢ (resp. Ȇİȡ ޥĳުıİȦȢ alebo ݑȡެĲȘȝĮ ʌİȡ ޥĳުıİȦȢ) sa mohol zaoberaĢ teleologickými aspektmi výchovy.
29
Xenophon, Memorabilia I 1, 19. Porov. taktiež Platon, Phaedo 62b: „bohovia nás majú na starosĢ a my Đudia
sme þasĢou majetku bohov“.
30
Opriem sa o výklad Hubertusa NEUHAUSENA (Der Zweite Alkibiades. Untersuchungen zu einem
pseudoplatonischen Dialog, Berlin: De Gruyter 2010, s. 157 – 161), ktorý vo svojom komentári k Ps.Platónovmu textu rekonštruuje pramene náboženských predstáv v Alkibiadovi II.
31
K tomu porov. prvú reþ Sókrata v Alkibiadovi II. 141d2-143a5. Neuhausen si myslí, že uþenie o modlitbe
(Alcibiades II. 148a5-7) a koncept Ύ΅ΕϱΖ (Alcibiades II. 148a7; porov. 138c9-140e9) sú pôvodne
antisthenovské motívy. Upozornil na to už K. Joël (Der echte und der Xenophontische Sokrates, zv. I, Berlin: R.
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o modlitbe by sme mohli zhrnúĢ nasledovne: Musíme si byĢ istí tým, že bohovia sú dobrí a
preberajú zodpovednosĢ (ako dobrí otcovia alebo spravodliví vládcovia) za tých, ktorí sa
k nim prihovárajú zaužívanými formulkami, þo okrem iného znamená, že țĮȚȡȩȢ si vyžaduje
zodpovedajúcu predstavu o bohoch.32 Pasáž z Alkibiada II. 148b9-c7 ukazuje, že SparĢania
v súkromnom aj verejnom živote verili vo všeobecné dobrá, resp. že mali špecifickú formu
zbožnosti, vćaka ktorej vedeli, þo je vhodné hovoriĢ bohom. SchopnosĢ rozumného
hovorenia a konania (ĳȡȩȞȘıȚȢ) si bohovia veĐmi vážia (Alcibiades II. 150a6-b1).33
Aldo Brancacci naznaþuje ćalší rozmer Antisthenovho vymedzenia boha, ktoré mohlo byĢ
namierené proti Prótagorovej téze homo-mensura.34 Téza o jednom prirodzenom bohu sa
zakladá na dvoch protikladných párových princípoch: ݎȞ - ʌȠȜȜ ޟa țĮĲ ޟĳȪıȚȞ - țĮĲ ޟȞȩȝȠȞ,
priþom druhý protiklad sa dá redukovaĢ na dvojicu țĮĲܻ ޟȜȒșİȚĮȞ - țĮĲ ޟįȩȟĮȞ.
Antisthenovým zámerom nemuselo byĢ vyvrátenie kritéria țĮĲ ȞȩȝȠȞ. Pomocou tohto
kritéria mohol rovnako dobre vysvetĐovaĢ tradiþné náboženstvo, do ktorého patria Đudové
podoby bohov aj homérske mýty. Xenofanovské východiská Antisthenovej kritiky
homérskeho náboženstva sú zreteĐné v Theodórétovej správe, ktorá prisudzuje Antisthenovi
negatívne vymedzenie boha:
„Nemožno ho poznaĢ na základe obrazu, ani vidieĢ okom, niþomu sa nepodobá; práve
preto ho nik nemôže poznaĢ na základe vyobrazenia.“35
Antisthenova formulácia naznaþuje ešte jeden motív – možnú polemiku s Prótagorom,36 ktorý
si kladie dve otázky, (1.) existujú bohovia?, (2.) akú majú podobu?, a vyslovuje aporetickú
odpoveć pomocou antilogickej schémy a pojmu neurþitosti (ܻįȘȜȩĲȘȢ).37 Antisthenés na
rozdiel od Prótagora prisudzuje platnosĢ antilogickým schémam iba v oblasti, ktorej sa týka
Gaertners Verlagsbuchhandlung 1901, s. 551 – 554; zv. II/2, s. 775 – 777), ale jeho závery boli príliš
špekulatívne; neskôr sa k tejto téme vrátil Hans R. BREITENBACH („Xenophon“, in: Paulys Realencyclopädie
der classischen Altertumswissenschaft 2. Reihe, IX A 2, 1967, stĎpec 1775).
32
Túto otázku však netematizuje Alkibiadés II. ani Xenofón, Memorabilia I 3,1-4
33
Kećže Antisthenés bol známy svojím obdivom k SparĢanom (porov. zl. V A 7 G. a V A 10 G.), je
pravdepodobné, že spartské chápanie modlitby ako zdatnosti konania (ĳȡȩȞȘıȚȢ), preniesol do sókratovských
problematizácií života.
34
Aldo BRANCACCI („La théologie d'Antisthène“, s. 218 – 230) porovnáva Antisthenov postoj so
stanoviskami Xenofana, Prótagora a Démokrita.
35
Theodoretus, Graecarum affectionum curatio I 75 [= V A 181 G.]: ܻʌާ İݧțިȞȠȢ Ƞ ރȖȞȦȡަȗİĲĮȚ, ݷĳșĮȜȝࠜ ȠރȤ
ݸȡߢĲĮȚ, ȠރįİȞݏ ޥȠȚțİ˙ įȚިʌİȡ ĮރĲާȞ ȠރįİޥȢ țȝĮșİ߿Ȟ ȟ İݧțިȞȠȢ įުȞĮĲĮȚ. Porov. Xenofanés. zl. 21 B 23 DK: „boh
je jeden, najväþší medzi bohmi a Đućmi; nepodobá sa smrteĐníkom ani telom ani mysĐou“ (ΉϩΖȱ ΌΉϲΖȱ σΑȱ ΘΉȱ
ΌΉΓϧΗȱΎ΅ϠȱΦΑΌΕЏΔΓΗȱΐν·ΗΘΓΖǰȱΓЄȱΘȱΈνΐ΅ΖȱΌΑΘΓϧΗΑȱϳΐΓϟΓΖȱΓЁΈξȱΑϱΐ΅).
36
Porov. taktiež GIGON, Sokrates, s. 295 – 296.
37
Prótagoras vyhlásil o bohoch (80 B4 DK), že nevie (presnejšie: nemá možnosĢ vedieĢ), ani že sú, ani že nie sú,
ani akú majú podobu – lebo bráni v tom mnoho vecí, neurþitosĢ bohov aj krátky život þloveka.
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ȞިȝȠȢ (resp. įȩȟĮ). Božstvo sa však líši od sveta mienok natoĐko, že sa nedá poznaĢ na
základe obrazov.38
Ak chápeme správne myšlienkové súvislosti medzi jednotlivými zlomkami,
Antisthenés obhajuje koncept „prirodzeného boha“ (ĳȪıİȚ șİȩȢ) oddeleného od obrazov
tradiþných bohov. ďudia nie sú schopní poznaĢ Boha v jeho prirodzenosti. Vo svojom úsilí
o priblíženie k bohom si pomáhajú konvenþnými podobami (șȑıİȚ șİȠȓ = İݧțȩȞİȢ), ale tie ich
vzćaĐujú od pravdivého poznania. V skutoþnosti (țĮĲܻ ޟȜȒșİȚĮȞ) je boh jeden (ݎȞ),
prirodzený (ĳȪıİȚ), nezobraziteĐný (ܻʌާ İݧțިȞȠȢ Ƞ ރȖȞȦȡަȗİĲĮȚ).
Antisthenova kritika Đudového náboženstva nemusí viesĢ k odmietnutiu „polyteizmu“ v
prospech „monoteizmu“39 – ako naznaþujú Lactantiove správy o bohu, ktorý je „tvorcom
všetkých vecí“ (artifex summae totius).40 Antisthenés – podobne ako Xenofón alebo Platón –
þasto používa plurál „bohovia“ namiesto singuláru „boh“, þo súvisí zrejme s kultúrnym
prostredím, v ktorom formuluje svoje myšlienky.41 Prirodzená teológia 5. st. pred Kr.
odmietala Đudové podoby boha, resp. božstva ( ݸșİާȢ, Ĳާ șİ߿ȠȞ), ale nepožadovala odstránenie
náboženstva alebo vytvorenie „alternatívneho náboženstva“, napr. na spôsob mystérií.42
Xenofanés na jednej strane tvrdí, že Homér a Hésiodos pririekli bohom hanebné skutky
(ݷȞİަįİĮ țĮ ޥȥިȖȠȢ), ale v prvej elégii pripomína, že je dobré maĢ bohov vždy na mysli (t. j.
maĢ ich v úcte).43 V týchto dvoch tézach môžeme hĐadaĢ – ak chceme – logické protireþenie.
Ale mohli by naznaþovaĢ aj nieþo iné: cestu k alegorizácii: Staré mýty potrebujú nové
porozumenie, nový výklad pomocou logu.44 Bez logu sa stanú z mýtov nezrozumiteĐné
príbehy dávnych predkov.45
38

ýlovek nemôže poznaĢ boha ani „z obrázkov“, ȟ İݧțȩȞȠȢ (þo by mohla byĢ narážka na Démokritovo poĖatie
bohov); porov. Cicero, De natura deorum I 29.
39
Porov. DECHARME, Paul: La Critique des traditions religieuses chez les Grecs des origines au temps de
Plutarque, Paris: A. Picardet et fils 1904, s. 217 – 219. Paul Decharme si myslí, že Antisthenova posmešná
kritika polyteizmu je oveĐa ostrejšia ako Sókratova alebo Platónova – Antisthenés podĐa neho obhajuje
myšlienku monoteizmu.
40
Porov. Lactantius, Divinae institutiones I 5,18: „Antisthenés hovorí, že hoci je veĐké množstvo Đudových
bohov, v prírode je len jeden, ktorý je tvorcom všetkého“ [= Instit. epit. 4,2]. Narážka na boha ako artifex
summae totius by mohla vychádzaĢ z konceptu demiurga v Platónovom Timaiovi.
41
Porov. GOULET-CAZÉ, „Religion and the Early Cynics“, s. 69.
42
Porov. Theodoretus, Graecarum affectionum curatio I 75 [= zl. V A 181 G.].
43
21 B 1, 24 DK: șİࠛȞ <į >ޡʌȡȠȝȘșİަȘȞ ĮޡݧȞ ݏȤİȚȞ ܻȖĮșޤȞ.
44
Porov. Diónovu zmienku o Antisthenovi ako predchodcovi Zénónovej alegorizácie (Orat. LIII (36) 4-6 [= zl.
V A 194 G.]).
45
Viacerí historici predpokladajú, že Antisthenés bol jedným z iniciátorov alegorického výkladu mýtov (August
Wilhelm Winckelmann, Johannes Dahmen, Friedrich Wilhelm August Mullach, Eduard Zeller, Herman
Schrader, Ferdinand Dümmler, Paul Natorp, Ernst Weber, Hans von Arnim, Ragnar Höistad, Stefan Weinstock,
Herbert D. Rankin, Anton-Hermann Chroust, Renato Laurenti). Ak bol Antisthenés zástancom alegorizácie, aj
v tomto bode musel stáĢ proti Platónovi, ktorý odmietal alegorické výklady mýtov. Proti téze, že Antisthenove
interpretácie majú alegorickú povahu, sa vyjadrili novší komentátori (John Tate, Félix Buffière, Rudolf Pfeiffer,
Fernanda Decleva Caizzi, Andreas Patzer, Gabriele Giannantoni).
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Zlomky referujúce o Antisthenovom vzĢahu k bohom vychádzajú vo väþšej alebo
menšej miere zo sókratovského presvedþenia, ktoré rozvinú neskorší kynici: „Tvoj život patrí
iba Tebe – nalož s ním podĐa vlastných možností a schopností bez ohĐadu na božie
pôsobenie!“46 Bohovia nepredurþujú životy Đudí – poskytujú im silu vyrovnaĢ sa so všetkým,
þo prináša život. Túto kynickú maximu vyjadruje výstižne stoik Epiktétos (Enchiridion 1.1;
porov. Dissertationes I 6,40): „boh dal všetky veci do našej moci“, ĳ߫ ݘȝࠛȞ.47 Preto sú
rituály, mystériá a sochy bohov v antisthenovsko-kynickej tradícii þasto znevažované ako
znaky neautentického (neprirodzeného a nepravdivého) postoja þloveka k sebe samému, k
ostatným Đućom aj k bohu.48
Ak by sme chceli porovnaĢ Antisthenov vzĢah k tradiþným bohom s Platónovým, bola
by to pomerne Ģažká úloha. Medzi Platónovými dialógmi nenájdeme ani jeden, ktorý by sa
systematicky zaoberal teologickými otázkami. To však neznamená, že Platón sa nevyjadruje k
Đudovým

obrazom

bohov

alebo

ku

xenofanovskému

vymedzeniu jedného

boha.

Najvýraznejšou teologickou formuláciou je téza namierená proti Prótagorovmu výroku o
þloveku: „boh je mierou všetkých vecí“ (Leges 716c; porov. Theaetetus 152a).49
Platón naznaþuje niekoĐko spôsobov, ako by sme mohli uchopiĢ bohov – vždy s ohĐadom na
to, ktorou otázkou sa zaoberá konkrétne skúmanie (duša, výchova, dobro, kosmos, obec).
Spochybnenie autority rapsódov (Ión) vyúsĢuje do známej kritiky básnictva ako inštitúcie
zodpovednej za Đudové obrazy bohov, pomocou ktorých Đudia ospravedlĖujú svoje zloþiny.
Druhá kniha Ústavy žiada odstránenie konkrétnych homérskych mýtov z výchovy, lebo
umožĖujú obhajobu nespravodlivého konania. Pomerne ostrá kritika však nesmeruje k
požiadavke zriecĢ sa bohov a rituálov, ktoré sa spájajú s jednotlivými božstvami.
Platónov Sókratés neodstraĖuje bohov zo života obce, ale vyjadruje sa o nich dosĢ zdržanlivo
– napr. keć ironicky poznamenáva, že o týchto „neviditeĐných bohoch“ nemáme žiadny
rozumový výklad (porov. Phaedrus 246c nn.). Ich poznanie je nad naše sily, preto musíme
veriĢ tým, ktorí o nich hovorili pred nami a tvrdili o sebe, že sú potomkovia bohov – snáć
dobre poznali svojich predkov, aj keć hovoria bez rozumných dôkazov (Timaeus 40d nn.).
Rozdiely medzi dvomi rodmi bohov vystúpia do popredia vo chvíli, keć Platón naznaþuje,
46

Porov. Francis Gerald DOWNING (Cynics and Christian Origins, Edinburgh: T.&T. Clark 1992, s. 42 – 43),
ktorý pripomína, že s týmto Gomperzovým názorom súhlasí väþšina moderných interpretov. Porov. GOMPERZ,
Theodor, Greek Thinkers. A History of Ancient Philosophy, zv. II. London: John Murray 1905, s. 163 – 164.
47
Porov. Antisthenés, zl. V A 176 G. (Diogenes Laertius VI 5): „Ten, kto chce byĢ nesmrteĐný, má zbožne
a spravodlivo žiĢ.“
48
Porov. Diogenes Laertius VI 24, 39, 42, 59, 63, 73; Lucianus, Demonax 11, 27; Aristides 3.672; Iulian 208b.
49
Porov. ćalšie formulácie: boh je kráĐ, ktorý sa stará o celý kosmos (Leges 904a); boh je tvorcom kosmu
(Respublica 530a); všetky veci vznikajú tvorivou silou boha, t. j. pôsobením logu a vedenia, ktoré pochádza od
boha (Sophistes 265c); všetky prirodzené veci vznikajú božským umením (Sophistes 2665e) atć.
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aké miesto zaujímajú v živote þloveka: O viditeĐných bohoch treba hovoriĢ s veĐkou úctou,
neviditeĐným bohom má každý prisúdiĢ miesto podĐa vlastného uváženia (Epinomis 984d):
„ýo sa týka bohov ako Dia a Héry a všetkých ostatných, nech ich kladie každý tam, kam
chce, v súlade so zákonom.“ ViditeĐní bohovia (ݸȡĮĲȠ ޥșİȠȓ) – t. j. nebeské telesá
s pravidelným pohybom – sú najväþšie a najúctyhodnejšie (ȝȑȖȚıĲȠȚ țĮ ޥĲȚȝȚȫĲĮĲȠȚ) bytosti,
o ktorých môžeme uvažovaĢ rozumne.50
Niektoré pasáže Platónových dialógov majú veĐmi blízko k sókratovskej myšlienke
„viery s pomocou rozumu“: Bohovia neopúšĢajú þloveka, ktorý sa usiluje o spravodlivé
konanie – zdatným konaním sa þlovek pripodobĖuje bohu.51 Faidón zdôrazĖuje sókratovské
prepojenie zbožnosti a rozumnosti – þlovek sa pripodobĖuje bohu spravodlivým a zbožným
konaním s pomocou rozumnosti (ȝİĲ ޟĳȡȠȞȒıİȦȢ; porov. Phaedo 62b nn.). Antisthenés by
pravdepodobne súhlasil s takýmto vymedzením: rozumné konanie je v súlade s vierou v
prirodzeného a pravdivého boha, a nie je závislé na kulte alebo rituáloch, t. j. na obrazoch
bohov. Táto sókratovská zásada sa transformuje u neskorého Platóna do všeobecného pravidla
(Leges 716c nn.): Kto je rozumný, ten je bohu milý, lebo je mu podobný; kto je nerozumný, je
mu nepodobný a od neho odlišný a nespravodlivý – pre dobrého þloveka je najkrajšia
a najúþinnejšia vec pre šĢastný život konaĢ obete bohom a modlitbami sa stýkaĢ s bohmi. Ako
môžeme vidieĢ, Platónove Zákony sa pokúšajú o prepojenie sókratovského rozumového
konceptu boha s rituálnou vierou v bohov obce. S tým by Antisthenés zrejme nesúhlasil.
Namietal by proti Platónovej snahe o „záchranu“ tradiþných bohov v mene stability obce.
Antisthenés vþleĖuje homérskych bohov do sveta premenlivých mienok, ktoré sú miestom
stretu nekoneþných protireþení. Antilógie umocnené osoþovaním a lichotením plodia
nesprávne predstavy o veciach.52 Doxatické obrazy bohov sú pre Đudí nebezpeþné, lebo
potvrdzujú klamlivé predstavy, ktoré si vytvárajú o sebe samých. PodĐa jednej Stobaiovej
správy odpovedal Antisthenés na otázku akéhosi þloveka, v akom odbore má daĢ vyuþiĢ
svojho syna: „Ak hodlá žiĢ s bohmi, nech sa stane filosofom, ak s Đućmi, nech je
reþníkom!“53 Túto gnómu by sme mohli pochopiĢ ako obhajobu „rozumnej zbožnosti“.54
50

V Kritiovi 106a nazýva bohom celý kosmos – Timaios sa modlí po dokonþení výkladu o vzniku kosmu k bohu,
ktorý vznikol skutkom už kedysi dávno, ale reþou bol objavený práve teraz.
51
Respublica 613a-b: Ƞ ރȖޟȡ įބ ޣʌި Ȗİ șİࠛȞ ʌȠĲİ ܻȝİȜİ߿ĲĮȚ ݺȢ ܽȞ ʌȡȠșȣȝİ߿ıșĮȚ șޢȜ߯ įަțĮȚȠȢ ȖަȖȞİıșĮȚ țĮޥ
ʌȚĲȘįİުȦȞ ܻȡİĲޣȞ İݧȢ ݼıȠȞ įȣȞĮĲާȞ ܻȞșȡެʌ࠙ ݸȝȠȚȠࠎıșĮȚ șİࠜ. Platón použije v jednej vete výraz șİȩȢ v pluráli
(șİࠛȞ) a singulári (șİࠜ): „Zaiste sa nikdy neprestanú staraĢ bohovia (șİࠛȞ ʌȠĲİ ܻȝİȜİ߿ĲĮȚ) o toho, kto sa
v dobrej vôli snaží konaĢ spravodlivo, a kto sa, pokiaĐ je to þloveku umožnené, zdatným konaním pripodobĖuje
bohu“ (ݸȝȠȚȠࠎıșĮȚ șİࠜ).
52
Porov. Antisthenés, zl. V A 140 G. (Stobaeus II 7, 11S): „O zdatne konajúcom þloveku majú Đudia vždy
hovoriĢ, že je strohý; nikomu totiž nemá lichotenie ani prejavovaĢ, ani ho nemá od nikoho prijímaĢ“ (ĮރıĲȘȡިȞ
Ĳİ ȜޢȖİıșĮȚ ĲާȞ ıʌȠȣįĮ߿ȠȞ țĮș' ݼıȠȞ ȠއĲİ ʌȡȠıĳޢȡİȚ ĲȚȞ ޥȠއĲİ ʌȡȠıަİĲĮȚ ĲާȞ ʌȡާȢ ȤޠȡȚȞ ȜިȖȠȞ).
53
V A 173 G. (Stobaeus II 31,76): İ ݧȝޡȞ șİȠ߿Ȣ ȝޢȜȜİȚ ıȣȝȕȚȠࠎȞ, ĳȚȜިıȠĳȠȞ, İ ݧįܻ ޡȞșȡެʌȠȚȢ, ࠍޤĲȠȡĮ.
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Pomocou nej by sme mohli rozšíriĢ aj vyššie uvedené diferencie, ݎȞ - ʌȠȜȜޟȱ (jeden boh mnoho bohov), țĮĲ ޟĳȪıȚȞ - țĮĲ ޟȞȩȝȠȞȱ(podĐa prirodzenosti - podĐa zvyku), țĮĲܻ ޟȜȒșİȚĮȞ țĮĲ ޟįȩȟĮȞȱ(podĐa pravdy - podĐa zdania), o ćalší rozmer: filosofia - rétorika (ĳȚȜȠıȠĳȓĮ - ݘ
ࠍȘĲȠȡȚțȒ). Filosofický život by bol doménou jednoty, prirodzenosti a pravdy. Rétorika by
vládla vo svete mnohosti, zvykov a zdanlivých mienok. To samozrejme neznamená
dehonestáciu reþníckeho umenia, ale vymedzenie miesta jej pôsobenia, ktorým je panstvo
rozmanitosti a spoloþenských konvencií – práve reþník je najväþšmi schopný pohybovaĢ sa
vo svete antilógií. Filosofia je naproti tomu priestorom prekonávania obmedzení, ktoré
prinášajú Đudské konvencie, lebo sa dokáže zbaviĢ všetkých falošných obrazov skutoþnosti
(vrátane podôb bohov), a tým sa priblížiĢ k tomu, þo prirodzene patrí k bohu – pravde.
Summary
Antisthenes’ Conception of God in the Context of Socratic Literature
The majority of modern scholars relate the fragments concerning Antisthenes’ account of
traditional Homeric gods (V A 179 – V A 183 G.) to Xenophanes’ rejection of
anthropomorphism and Sophistic criticism of folk religion. The paper deals with Antisthenes’
concept of god in the context of Socratic notion of “faith with the aid of phronƝsis”. Everyone
must rule his life according to the maxim “Your life is yours to do what you will with or
without divine interference in your living of it”. Antisthenes’ account of god shows us
Socratic belief in a single natural deity rather than Sophistic criticism of folk religion. God
gives us the resources to deal with whatever happens, butȱ each of us has to take care of his
own life.

54

Porov. Marie-Odile GOULET-CAZÉ („Religion and the Early Cynics“, s. 69), ktorá ukazuje, že Antisthenés
nielenže veril v bohov (þi boha), ale prejavoval aj urþitú filosofickú zbožnosĢ. Svoj výklad opiera o zl. V A 176
G. (Ten, kto chce byĢ nesmrteĐný, má zbožne a spravodlivo žiĢ). Marie-Odile Goulet-Cazé si myslí, že raných
kynikov zásadne ovplyvnilo Antisthenovo rozlíšenie medzi prirodzenosĢou a kultúrou, ktoré kládlo väþší dôraz
na prirodzenosĢ a menší na konvencie. Bez tohto Antisthenovho rozlíšenia, z ktorého vychádza celá kynická
etika, by nevznikla Diogenova filosofia ani jeho „falšovanie obeživa“.
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Termín corona v anatomickej nomenklatúre*
František ŠIMON – Ján DANKO
(Košice)
Latinské slovo corona znamená veniec, koruna, nieþo po okraji, þo ovíja, obopína.1 V antickej
humánnej anatómii sa toto slovo vyskytuje len raz vo funkcii termínu u Isidora zo Sevilly,
ktorý ním oznaþil dúhovku.2 Používalo sa však v antickej veterinárskej anatómii a znamenalo
obruba kopyta.3 Grécke substantívum țȠȡȫȞȘ znamená „nieþo zahnuté, zakrivené“, vyskytuje
sa už u Homéra vo význame “hák na konci luku na zavesenie tetivy,“4 ćalej, druh morského
vtáka, havran.“5 V antickej anatomickej nomenklatúre sa týmto slovom oznaþoval výbežok
lakĢovej kosti alebo sánky, ktorý sa dnes volá processus coronoideus.6 Úlohou príspevku je
sledovaĢ historický vývoj anatomických termínov obsahujúcich slovo corona, ako aj zistiĢ,
v akom význame sa slovo corona a adjektíva od neho odvodené používajú v súþasnej
anatomickej nomenklatúre a aké majú slovenské ekvivalenty.
corona
Tento termín sa v humánnej a veterinárskej anatómii vyskytuje ako názov pre viaceré
anatomické útvary:
corona glandis – veniec žaluća (þasĢ pohlavného údu)
corona radiata – lúþovitý veniec (þasĢ mozgu)
corona dentis – korunka zuba
corona ciliaris – v humánnej anatómii vráskovcová korunka, vo veterinárskej riasnicová
korunka, (þasĢ corpus ciliare, vráskovcového telesa, resp. riasnicového telesa)
Termíny, ktoré sa vyskytujú len vo veterinárskej terminológii:

* Štúdia vznikla v rámci grantového projektu KEGA 001UPJŠ-4/2011 Výkladový anatomický slovník.
1
Oxford Latin Dictionary. Oxford: Clarendon Press 1968, s. v. (ćalej OLD).
2
Isid. Etym. XI, 38, por. Isidor ze Sevilly: Etymologiae XI, Praha: Oikoymené 2009, s. 81.
3
Col. VI, 29, Pelagonii Artis veterinariae quae extant 2, 256 (ed. M. Ihm, Lipsiae, Teubner 1892), por.
MARCOVECCHIO, Enrico: Dizionario etimologico storico dei termini medici. Firenze: Festina lente 1999, s. v.
corona.
4
Napr. Hom. Il. IV, 111.
5
A Greek English Lexicon. H. G. Liddell, R. Scott, H. S. Jones, eds., Oxford: Clarendon Press 1996, s. v. (ćalej
LSJ).
6
Hipp. Art. 18 : IV 132 L. (= Oeuvres complètes d´ Hippocrate. ed. E.Littré, Paris: Baillière 1839 – 1861), Gal.
UP XI, 20 . III 937 K. (= Galeni opera omnia III, ed. C. G. Kühn, Lipsiae: Cnobloch 1821 – 1833).
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corona – korunka (obruba kopyta), terminologický význam, ktorý nezachytáva ani jeden zo
slovníkov slovenského jazyka.7
corona processus cornualis – Prvé slovenské veterinárske názvoslovie má dve synonymá,
veniec (korunka) rohového výbežku,8 najnovšia slovenská veterinárska anatomická
nomenklatúra len veniec rohového výbežku (þasĢ þelovej kosti).9
coronalis
VzĢahové adjektívum odvodené od substantíva corona príponou –alis, ktoré sa vyskytuje
v klasickej latinþine u Apuleia.10 V anatomickej nomenklatúre sa vyskytuje viackrát so
vzĢahom na jeden z uvedených termínov so substantívom corona:
cavum coronale dentis – korunková dutina zuba
margo coronalis – korunkový okraj (na kostiach prstov ruky)
regio coronalis – korunková oblasĢ, þasĢ kopyta
arteria / vena coronalis – korunková tepna / žila (cievy vzĢahujúce sa na corona korunku,
þasĢ kopyta)
sutura coronalis
Tento anatomický termín sa nevzĢahuje ani na jeden z uvedených termínov obsahujúcich
substantívum corona, ale ide o lebeþný šev. Predchodcom tohto latinského adjektíva bolo
grécke adjektívum ıĲİĳĮȞȚĮ߿ȠȢ. Grécke ıĲޢĳĮȞȠȢ znamená nieþo, þo obklopuje, koruna,
veniec,11 ıĲİĳȐȞȘ znamená okraj, lem, ktorý obopínal nieþo na ochranu alebo ozdobu,12
v starogréckej medicíne sa vyskytuje toto slovo vo viacerých významoch, napr. okraj
rohovky,13 dúhovka14 okraj mihalníc15 a taktiež miesto na temene, kde sa nachádza sutura
coronalis.16 Keć u Aretaia sa vyskytuje substantívum ıĲİĳȐȞȘ, Rufus z Efezu už používa
adjektívny termín (ࠍĮĳ )ޤıĲİĳĮȞȚĮަĮ, vencový šev, podĐa neho tento názov dali švu na
7

Slovník slovenského jazyka I. Š. Peciar (red.), Bratislava: VydavateĐstvo SAV 1959, s. v. (ćalej SSJ), Krátky
slovník slovenského jazyka. J. Kaþala – M. Pisárþiková (red.). Bratislava: Veda 1977, s. v. (ćalej KSSJ), Slovník
súþasného slovenského jazyka h-l. A. Jarošová – K. Buzássyová (red.). Bratislava: Veda 2011.
8
POPESKO, Peter: Nomina anatomica veterinaria. Bratislava: Príroda 1974, s. 40 (ćalej P).
9
DANKO, Ján – ŠIMON, František – ARTIMOVÁ, Jozefa: Nomina anatomica veterinaria Slovenské
veterinárske anatomické názvoslovie. Košice. UVLF 2011, s. 20, (ćalej DSA).
10
OLD s.v.
11
LSJ s. v.
12
Ibid.
13
Ruf. De corp. hum. apell. 136.
14
Gal. UP X, 2 : III 768 K.
15
Ibid.
16
Aret. 147.
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temene egyptskí lekári, ktorí nesprávne hovorili po grécky.17 Gerhard z Cremony vo svojom
preklade Avicenovho Kánonu medicíny použil na oznaþenie tohto švu v latinþine adjektívum
(sutura) coronalis,18 ktorý sa potom všeobecne používal. ZakladateĐ modernej anatómie
Vesalius vo svojom fundamentálnom diele vysvetĐuje názov sutura coronalis takto:
anteriorem coronalem vocant, quandoquidem coronae potissimum in ea capitis parte
collocantur,19 t. j. predný (šev) nazývajú coronalis, pretože práve na toto miesto hlavy sa
kládli koruny. Napriek tomu podĐa Hyrtla nemecký ekvivalent Kranznaht, vencový šev, nie je
najlepší ekvivalent, lebo názov pôvodne bol použitý vo význame okraj a nie veniec, resp.
koruna.20 V prvom slovenskom anatomickom názvosloví J. Ladzianskeho sa nachádza
slovenský ekvivalent vencový, þo je vzĢahové adjektívum zodpovedajúc latinskému
vzĢahovému adjektívu coronalis.21 V druhom slovenskom názvosloví však už je tvar
vencovitý šev,22 þo nie je správne, pretože príponou –ovitý sa tvoria adjektíva vyjadrujúce
podobnosĢ

23

a tu nejde o podobnosĢ s vencom. Je zaujímavé, že v tom istom vydaní sa

petitom uvádzajú aj termíny vtedy už neplatnej Jenskej anatomickej nomenklatúry a jej
latinský termín sutura coronaria má ekvivalent vencový šev,24 t. j. ako Ladziansky. Aj
najnovšie slovenské anatomické názvoslovie uvádza nesprávny slovenský ekvivalent
vencovitý.25 V slovenskom veterinárskom názvosloví P má tiež vencovitý šev,26 DSA, t. j.
v novom názvosloví, sa nachádza slovenský termín vencový šev.27
sulcus coronalis
Zaujímavý prípad z veterinárnej nomenklatúry, tento termín sa vyskytuje v nomenklatúre
dvakrát, v jednom prípade ide o þasĢ mozgu, teda ide o súvislosĢ so sutura coronalis, a preto
v oboch slovenských veterinárskych názvosloviach, t. j. v P, ako aj v DSA, je slovenský

17
ĲޢșȘ ބʌި ĲȚȞȦȞ ǹݧȖȣʌĲަȦȞ ݧĮĲȡࠛȞ ĳĮުȜȦȢ ȜȜȘȞȚȗިȞĲȦȞÂ ıĲİĳĮȞȚĮަĮ ȝޡȞ Ĳ߲ ʌȡާȢ Ĳާ ȕȡޢȖȝĮ, Ruf. De corp.
hum. apell. 133
18
AVICENNA Quanun, I, fen 1, doctrina 5, suma 1, cap. 2 (Avicenna: Canon medicinae Lib. 1-5 Padua 1479, s.
p.), por. GOYANES, Juan José Barcia: Onomatologia anatomica nova VIII, Valencia: Universidad de Valencia
1978, s. 15.
19
VESALIUS, Andreas: De corporis humani fabrica. Basileae: Ex officina Joannis Oporini, 1543, s. 26.
20
HYRTL, Josef: Onomatologia anatomica. Wien: Braumüller 1880, s. 508 – 509.
21
LEDÉNYI, Július: Nomina anatomica Slovenské telovedné názvoslovie. Martin: Matica slovenská 1935, s. 30
(ćalej L).
22
Anatomické názvoslovie. J. Antal (red.). Bratislava. VydavateĐstvo SAV 1962, s. 55 (ćalej AN).
23
ONDRUS, Šimon – HORECKÝ, JÁN – FURDÍK, Juraj: Súþasný spisovný slovenský jazyk Lexikológia.
Bratislava: SPN, s. 124.
24
Ibid., s. 377.
25
HOLOMÁĕOVÁ, Anna – BRUCKNEROVÁ, Ingrid: Anatomické názvy II. Bratislava: Elán 2002, s. 64 (ćalej
HB).
26
POPESKO, c. d., s. 53.
27
DANKO – ŠIMON – ARTIMOVÁ, c. d., s. 38.
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ekvivalent vencová brázda.28 V druhom prípade ide o anatomický útvar na kopyte, teda ide
o vzĢah ku korunke, obrube kopyta, corona, preto slovenský ekvivalent je korunková
brázda.29
coronarius
VzĢahové adjektívum odvodené od substantíva corona príponou –arius, ktoré sa nachádza
viackrát u Plinia St., ale aj u Ciceróna.30 Adjektíva s tou príponou sa vyskytujú aj v antických
latinských medicínskych textoch, napr. medicus ocularius, vulnerarius.31
Arteria coronaria / sinus coronarius
VeĐkému gréckemu lekárovi Galénovi boli síce koronárne cievy známe, ale nemá pre ne
zvláštny termín. Na oznaþenie koronárnej tepny použil particípium slovesa ʌİȡȚıĲޢĳȦ
ovenþiĢ, ovíjaĢ. Hovorí o tepne, ktorá obvíja srdce a tak ju vraj aj volajú.32 Ani stredoveký
arabský lekár Ibn al-Nafis, ktorý komentoval anatomické výklady Avicenovho Canon
medicae, nemá osobitný termín pre tieto cievy, hoci ich pozná.33 Vesalius už pozná termín
s adjektívom coronalis a aj vysvetĐuje jazykový pôvod tohto termínu, keć píše v prvom
vydaní: vena cordis basim coronae instar cingens, t. j. žila ovíjajúca spodinu srdca ako
veniec,34 v druhom vydaní: coronae modo cordis basim una cum vena coronali
amplectentes,35 t. j. (tepna), ktorá spolu s vena coronalis ovíja spodinu srdca ako veniec.
V zhode s jeho zásadou používaĢ latinské termíny sa grécky názov pre tieto cievy v De
corporis humani fabrica nenachádza. Dva roky po Vesaliovom prvom vydaní vydáva Charles
Estienne svoje anatomické dielo a tam sa vyskytuje okrem termínu vena coronalis aj
polatinþené znenie gréckeho termínu vena stephaniaea,36 termín, ktorý sa potom tiež niekedy

28

POPESKO, c. d., s. 184, DANKO – ŠIMON – ARTIMOVÁ, c. d., s. 171.
POPESKO, c. d., s. 216, DANKO – ŠIMON – ARTIMOVÁ, c. d., s. 209.
30
OLD s.v.
31
LANGSLOW, David: Medical Latin. Oxford: Oxford University Press 2000, s. 230.
32
 ݘĲޣȞ țĮȡįަĮȞ ʌİȡȚıĲޢĳȠȣıĮ țĮ ޥį ޣțĮݷ ޥȞȠȝޠȗȠȣıȚȞ ȠވĲȦȢ ĮރĲޣȞ, Gal. De plac. Hipp. Plat. I,7 : CMG V, 4,1,2,
82, 22-23, znenie ʌİȡȚıĲޢĳȠȣıĮ je emendácia, Kühnovo vydanie má ʌİȡȚıĲȡޢĳȠȣıĮ, pozri Galen On the
doctrines of Hippocrates and Plato, ed. transl. comm. by Ph. De Lacy, 3rd. part, Berlin: Akademie Verlag 1984,
s. 618 – 619.
33
PRIORESCHI, Plinio: A history of medicine IV. Byzantine and islamic medicine. Omaha: Horatius Press 2001,
s. 286.
34
VESALIUS, c. d., 1543, s. 595.
35
VESALIUS, c. d., 1555, s. 486.
36
STEPHANUS, Carolus: De dissectione partium corporis. Parisiis: Apud Simonem Colinaeum 1545, s. 216.
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používal, nachádza sa napr. v Gorraeovom slovníku v gréckej podobe ĳȜȑȥ ıĲİĳĮȞȚĮަĮ.37
Napokon podĐa Goyanesa prvý, ktorý použil znenie arteria coronaria bol Du Laurens v roku
1600.38 Zistili sme však, že v indexe prvého vydania Vesaliovho diela De corporis humani
fabrica sa nachádza tiež adjektívum coronarius v spojení arteria coronaria.39 ýo sa týka
slovenského ekvivalentu, tak v L, t. j. prvom slovenskom názvosloví, sa nachádzajú dva
ekvivalenty, pre arteria coronaria a sinus coronarius (zmenený termín miesto vena
coronaria) vencovitá žila a vencovitý splav, ale v registri sa nachádza aj heslo vena coronaria
vencová žila a nie je jasné, o ktorú žilu ide.40 Ostatné dve slovenské nomenklatúry, t. j. AN
a HB, majú ekvivalent vencovitý41 a je jazykovo správny, vystihuje podstatu, že sa tie tepny,
resp. žily, podobajú na veniec. Veterinárska nomenklatúra P je nedôsledná, pretože arteria
coronaria je slovensky vencovitá tepna, ale sinus coronarius je už vencový splav.42 Nie je
však dôvod rozlišovaĢ tieto dva príbuzné termíny. DSA už majú jednotne vencovitá tepna ako
aj vencovitý splav.43 Je však zaujímavé, že ani SSJ ani KSSJ neregistrujú adjektívum
vencovitý, majú iba adjektívum vencový, SSJ len s príkladom vencové tepny,44 KSSJ aj
s výkladom „þo tvarom pripomína veniec,“ a príklad vencové tepny s vysvetlením koronárne
tepny.45
sulcus coronarius (dorsalis / ventralis)
Ćalší prípad latinského termínu, ktorý má viac slovenských ekvivalentov. V humánnej aj
veterinárskej anatómii je to þasĢ srdca, t. j. sulcus súvisiaci s koronárnymi cievami,
v slovenských nomenklatúrach vencovitá brázda.46 Vo veterinárskej anatómii aj súþasĢ
bachora, slovenský ekvivalent je vencová brázda.47 Pôvodcu a motiváciu tohto termínu sa
nám nepodarilo zistiĢ. Aj termíny pre inú súþasĢ bachora, pila coronaria dorsalis / ventralis,
majú taký slovenský ekvivalent, t. j. dorzálny / ventrálny vencový pilier.48
37

GORRAEUS, Ioannes: Definitionum medicarum libri XXIIII. Francofurti: Apud Claudium Marnium 1650, s.
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40
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Anatomické názvoslovie, s. 133, 149, HOLOMÁĕOVÁ, A. – BRUCKNEROVÁ, I.: Srdcovo-cievna sústava.
Bratislava: Elán 2000, s. 16, 36.
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ligamentum coronarium hepatis
Podobný prípad ako vencovité tepny, peþeĖový väz, ktorého podoba na veniec však nie je
celkom jasná. PodĐa Hyrtla sa podobá skôr na krídlo.49 L nemá tento latinský termín, ale
druhé a tretie slovenské názvoslovie humánnej medicíny, ako aj obe veterinárske názvoslovia
majú spoloþne ekvivalent vencovitý väz peþene.50
coronoideus
Toto adjektívum sa vyskytuje v anatómii dvakrát v spojení s processus, teda ako processus
coronoideus a oznaþuje výbežok na lakĢovej kosti a sánke. Je vytvorené z gréckeho slova
țȠȡȫȞȘ a polatinþenej prípony –oideus, ktorá sa þasto používala v anatomickej nomenklatúre
na vyjadrenie podobnosti.51 V starej gréþtine také znenie nemáme, podĐa Hyrtla prvý, kto také
adjektívum použil v podobe coronoides, bol L. Heister.52 Winslow trochu neskôr vysvetĐuje
názov výbežku nasledovne: L´ apophyse coronoïde est fort faillante & un peu aguë ou
pointuë, comme une espece de Bec large & court, 53 t. j. processus coronoideus vyþnieva a je
trocha špicatý ako široký a krátky zobák. Motiváciou tohto termínu teda nie sú významy
gréckeho slova korènh ako koruna, veniec, ale ani havran, lež homérovský význam, t. j. hák
na konci luku na zavesenie tetivy. V slovenskej anatomickej nomenklatúre je pre tento
anatomický útvar zaužívaným termínom zobáþik, v L je len substantívum,54 v AN je pre
výbežok lakĢovej kosti zobáþik a výbežok sánky má kombináciu latinského termínu PNA
a INA processus coronoideus (muscularis) so slovenským ekvivalentom zobáþik (svalový
výbežok),55 v HB a DSA sa vyskytuje podoba zobáþikový výbežok.56 Nejednotné sú
ekvivalenty u P, pre sánku sa používa termín svalový výbežok a pre lakĢovú kosĢ vencový
výbežok.57
Záverom konštatujeme, že korene termínov so substantívom corona vrátane adjektív
od neho odvodených nachádzame už v antike a súþasná anatomická nomenklatúra úþinne
49

HYRTL, c. d., s. 150-151.
Anatomické názvoslovie, s. 125, HOLOMÁĕOVÁ – BRUCKNEROVÁ, c. d. I, s. 10, POPESKO, c. d. s. 103,
DANKO – ŠIMON – ARTIMOVÁ, c. d., s. 87.
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využíva možnosti, ktoré jej poskytujú významy slova corona, resp. gréckeho ekvivalentu
țȠȡȫȞȘ.
Summary
The Term corona in the Anatomical Nomenclature
Terms with the root corona or Greek equivalent țȠȡȫȞȘ including the adjectivs derived from
this root occur in ancient anatomy and present anatomical nomenclature effectively uses
possibilities that are provided by meanings of the word corona and țȠȡȫȞȘ. The contribution
deals besides the form corona with adjectives coronalis, coronarius, coronoideus as well as
with their Slovak equivalents.
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Básnické umenie v službách politickej propagandy. Valentín Ecchius:
Ad proceres Hungariae exhortatio (1528)*
Daniel ŠKOVIERA
(Bratislava – Trnava)
Kedy sa dal Valentín Ecchius zlákaĢ, aby sa aktívne zapojil do politického života, nevieme
presne povedaĢ. Mnohé nasvedþuje tomu, že sa pôvodne usiloval zakotviĢ v Krakove a byĢ
þinný na univerzite. O takom záujme presvedþivo hovorí prinajmenej jeho uþebnica De arte
versificandi opusculum (1515).1 Príchodom do Bardejova sa však veĐa zmenilo. Bakalárovi
závislému od podpory mecénov sa otvorila nová perspektíva, takže tu mohol uprednostĖovaĢ
politickú kariéru. Azda ešte ani nezaujal pevné miesto za katedrou mestsko-farskej latinskej
školy a už vedel poctiĢ svojich nadriadených, richtára Andreja Reubera a farára Petra
Czipsera, pouþnou básĖou o svornosti De amicitiae et concordiae utilitate (1518). Námetom
tejto technicky dokonalej 84-veršovej etudy je síce rétoricko-filozofický locus communis,2 ale
nedá sa vylúþiĢ, že voĐbou témy reagoval aj na nejaký spor, ktorého zrod a priebeh zatiaĐ
bližšie nepoznáme.
Svojmu novému uþiteĐovi, básnikovi, rodákovi z ríšskeho mesta Lindau, ochotne
otvoril Bardejov cestu k métam politickej dráhy aj tým, že magistrát využíval jeho latinskú
výreþnosĢ vo vedení úradnej agendy a urobil ho mestským notárom. Prudký vzostup na prvý
vrchol nedal na seba dlho þakaĢ: už roku 1526 bol juhobavorþan Ecchius pozdvihnutý do
funkcie richtára slobodného kráĐovského mesta Bardejova.3 Pritom mu iste prišlo vhod, že
jeho mecén Alexius Thurzo, od roku 1523 magister tavernicorum regalium, sa zaradil medzi
najvýznamnejších hodnostárov Uhorského kráĐovstva. Ako najvyššiemu taverníkovi mu totiž
prislúchala jurisdikcia nad ôsmimi obzvlášĢ dôležitými slobodnými kráĐovskými mestami
a Bardejov našĢastie patril do tejto elitnej skupiny.
Po katastrofálnej porážke uhorských oddielov pri Moháþi 29. augusta 1526 vypukol
v Uhorsku chaos. Po bitke ostal vesprímsky biskup Tomáš Szalaházi s ovdovenou kráĐovnou
* Štúdia vznikla ako súþasĢ riešenia grantovej úlohy VEGA 1/1007/11 Kapitoly z dejín vied o antickom
staroveku.
1
ŠKOVIERA, Daniel: Bardejovþan Valentín Ecchius a jeho uþebnica Ars versificandi. Bratislava: Stimul 2002,
s. 41 n.
2
Viac ŠKOVIERA, Daniel: Das Gedicht De amicitiae et concordiae utilitate von Valentinus Ecchius
Lindaviensis In: Relationes Budvicenses 4-5/2003-2004 (Ioanni Burian LXXV). ýeské BudČjovice 2004, s. 107
– 113.
3
Ján Henckel, plebanus Cassoviensis, píše Valentínovi Ecchiovi ako iudici Bartphensi už 13. januára 1526 –
ŠOKA Bardejov, fond listov z r. 1526.
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Máriou, aby ju chránil, zatiaĐ þo Alexej Thurzo, þelný predstaviteĐ habsburskej strany
v Uhorsku, sa þo najrýchlejšie ponáhĐal do Viedne. Na dovĚšenie nešĢastia kráĐ ďudovít II.
Jagellovský nezanechal nástupcu trónu. Zaþiatkom novembra 1526 teda väþšina šĐachty
zvolila za kráĐa Jána ZápoĐského, aby vzápätí 11. novembra bol v Székesfehérvári
korunovaný. DeĖ a miesto korunovácie mali aj iné než rýdzo pragmatické parametre: sviatok
sv. Martina, rodáka z panónskej Sabarie (dnes Szombathely), sa v Uhorsku tešil osobitnej úcte
a navyše Stoliþný Belehrad, Székesfehérvár, bol tradiþným miestom nielen korunovania
uhorských kráĐov, ale aj ich pohrebiskom. Okrem riskantnej vakancie trónu argumentovali
ZápoĐského volitelia rozhodnutím snemu z roku 1505, že ćalším uhorským kráĐom sa nemá
staĢ cudzinec.
OveĐa menšia þasĢ uhorskej šĐachty však Jána ZápoĐského neprijala a 16. decembra
1526 zvolila za kráĐa Ferdinanda Habsburského, vtedy rakúskeho arcivojvodu a od októbra
1526 þeského kráĐa. V prospech tohto stanoviska argumentovali dohodou, ktorú prerokovali
Jagellovci a Habsburgovci v Prešporku r. 1515.4 Na jej základe sa neskôr uzavreli dynastické
manželstvá: ďudovít II. si vzal za manželku Ferdinandovu sestru Máriu, Ferdinand I. sa zasa
oženil s ďudovítovou sestrou Annou. Na konci roku 1526 v zemepisne i morálne rozdelenom
Uhorsku vypuklo dvojvládie. Západná þasĢ inklinovala k Ferdinandovi, stred a východ zasa
k Jánovi ZápoĐskému.5
Valentín Ecchius teda stál na þele Bardejova v zložitých pomeroch tureckej invázie
a vnútroštátneho rozbroja. Bardejovskí mešĢania však boli s jeho richtárþením nepochybne
spokojní, inak by ho neboli ponechali v úrade celé štyri roky až do 1529. Ecchius urþite
osobne neváhal, ku ktorému z pretendentov trónu sa má prikloniĢ. Zachoval sa rovnako, ako
jeho mecén a zámožný funkcionár Alexej Thurzo, ako mnohí príslušníci prevažne nemeckého
patriciátu východoslovenských miest a napokon – ak sa zameriame na obec humanistov – aj
ako v zaalpskej Európe obzvlášĢ rešpektovaný knieža vzdelancov Erazmus Rotterdamský.6
Ešte dôležitejšie bolo to, že do úlohy získaĢ pre habsburskú stranu ostatných predákov
štátu Ecchius zapojil svoje múzy. Tak vznikla neveĐmi rozsiahla báseĖ Ad proceres

4

O priebehu rokovaní pozri FRIMMOVÁ, Eva: Historický exkurz do Prešporka roku 1515. In: Sondy do
Belových Vedomostí o súvekom Uhorsku. E. Juríková – D. Škoviera (edd.). Trnava: Filozofická fakulta 2010, s.
112 – 141.
5
Celkovú situáciu naþrtáva BAĆURÍK, Jozef: Ferdinand I. Habsburský a Slovensko. KráĐovské Uhorsko
v zápase s Jánom ZápoĐským o ovládnutie krajiny. Historický zborník 10/2000, þ. 2, s. 32 – 45; v skratke aj
GLOMSKI, Jacqueline: Patronage and Humanist Literature in the Age of the Jagiellons. Toronto: University
Press 2007, s. 162 – 164.
6
Pozri NAGY, Imrich: Erazmus Rotterdamský a jeho svet. Kraków: Towarzysztwo Slowaków v Polsce 2012, s.
58 nn.; NAGY, Imrich: Vývin politických názorov Erazma Rotterdamského v konfrontácii s politickou realitou
Európy v prvej tretine 16. storoþia. Historický þasopis 56/2008, þ. 4, s. 625 – 656.
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Hungariae exhortatio, ktorú nemožno výstižne oznaþiĢ inak než ako zveršovanú otvorenú
politickú propagandu. Ecchius tu nevystupuje ako autor príležitostnej básne, ktorý píše verše
na nieþiu objednávku, ale hovorí so sebavedomím už uznávaného oficiálneho básnika.7
Oznaþenie postavenia Bartphensis reipublicae praefecti nepridal k svojmu menu Valentinus
Ecchius Lendanus bez toho, že by nerátal s náležitým úþinkom.
BáseĖ Ad proceres Hungariae exhortatio ráta dovedna 127 hexametrov. Ako celok má
jednoduchú stavbu. Tvorí ju deväĢveršový úvod, šesĢ aktov (vv. 10 – 124) oddelených
refrénom a krátky záver (v. 125 – 127). V Ėom básnik želá adresátom diela trvalú radosĢ,
aeternis maneant ea gaudia saeclis, ktorú radosĢ odvodzuje od Kristovej ochrany, auspice
Christo. Týmito dvoma slovami prosebnej modlitby, ktoré básnik položil za verše, dovršuje
kritiku tých, ktorí sa zoþi-voþi nepriaznivému vývinu pomerov už poddali beznádeji a ako
novodobí epikurovci sa pochabo domnievajú, že Boh – ak vôbec existuje – sa zásadne nestará
o to, þo trápi Đudí. Na agnostikov epikurovského razenia hromží Ecchius hneć v prvých
slovách básne: Ah, pereat, quicunque deo mortalia curae | esse negat demens. Takýmto
zarámcovaním témy sa zároveĖ štylizuje ako poeta pius. Slovo pereat, ktorým autor preklína
súvekých neznabohov, je vyrátané presne na uvedený úþinok.
Zrkadlové postavenie v štruktúre básne má takisto prvé a posledné dejstvo. Prvé, v
ktorom básnik Uhrov vyzýva, aby privítali Ferdinanda, ráta 16 veršov (10 – 25), posledné
predkladá rovnakú výzvu v 13 veršoch (112 – 124). Korelácia je vyjadrená použitím tých
istých kĐúþových slov. Spojením venienti principi ovantes sa zhodne uzatvárajú verše 17
i 119, výzva congeminetur io (v. 18, 2. až 4. stopa) sa so sémanticky bezvýznamnou obmenou
opakuje v ingeminetur io (v. 122, 1. až 3. stopa). PodĐa obratnosti, akú osvedþil Ecchius
v iných básĖach, smieme usudzovaĢ, že nejde o prejav nešikovnosti, ale o umelecký zámer.
Samozrejme, Ecchius ako básnik oveĐa þastejšie predvádza svoju schopnosĢ variovaĢ text
v rovnakej situácii. Napríklad spojeniu ite obvia turba (v. 15) zodpovedá v druhej výzve
synonymický variant tendite in occursum (v. 119).
Dôležitejšie než zhody sa však javia rozdiely. Prvá þasĢ je prelúdiom hanopisu
ZápoĐského, preto v kontrastne budovanom texte básnik vyzdvihuje Ferdinanda. On je
inclytus Austriacae stirpis flos, inclytus haeres (v. 13), naopak podvodník ZápoĐa za ním
zaostáva aj rodom nec virtute nec alto stemmate praesignis (v. 30); úþinok adjektíva inclytus
je znásobený anaforou, postavením na zaþiatku verša a pred zriedkavou bukolickou dierézou.
Nadväzujúc na protiepikurovské verše úvodu, básnik tvrdí, že Ferdinanda Uhrom po dlhých

7

Por. GLOMSKI, Jacqueline: Patronage and Humanist Literature, s. 164.
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vrúcnych modlitbách posiela nebo, ille diu votis precibusque petitus (v. 12), zato ZápoĐský je
spojencom pekiel a do pekiel sa má aj pobraĢ, abiit Stygias ... sub undas (v. 25). Ako sa totiž s
nástupom Ferdinanda obnovuje stabilita a zákonnosĢ, stabili ... lege (v. 24), tak zasa metódou
vládnutia jeho protivníka bola bezcitná krutovláda, saeva tyrannis (v. 24). PrísĐub, že
Ferdinandova vláda bude vládou zákona, vyjadruje aj jeho charakteristika v spojení haeres
Romani imperii (v. 13 n.). Tu sa azda žiada pripomenúĢ, že humanisti – a Ecchius sa medzi
nich demonštratívne zaraćoval – kráþali v Platónových a Aristotelových stopách a radi
akcentovali zákon zaväzujúci všetkých bez výnimky ako þosi božské oproti vôli jednotlivca,
ktorá sa môže zvrhnúĢ do úrovne zvieraĢa.8
Iným nápadným rozdielom medzi spomenutými þasĢami je mytologický aparát. V
prvej z neho básnik vhodne Ģažil, v druhej ho celkom vynechal. Pritom mytologický aparát
negatívne usúvzĢažnil na ZápoĐského, keć ho hyperbolicky odsúdil – ako sme už poþuli – do
podsvetia þiže v kresĢanskom kontexte do pekla (Stygias sub undas, v. 25). Mytológiu
vztiahol naopak v pozitívnom zmysle na Ferdinanda: onen šĢastný deĖ, keć sa stal uhorským
kráĐom, totiž podĐa básnika stanovili Sudiþky – hanc candenti vellere Parcae | nevere et
stabili foelicem lege dicantur (v. 22 n.).
Rozdiely vidno aj v obraznosti. V závereþnej þasti básnik hĐadí na Uhorsko ako celok
a zrejme v stopách Horatiovej ódy 1,14 O navis, referent prirovnáva krajinu k lodi, ktorá
prežila búrky a teraz koneþne ide zakotviĢ v pokojnom prístave: variis agitata procellis |
patria, iam tandem superato turbine amicum | continget portum placidaque in pace sedebit,
(v. 114 – 116). V analogickej prvej þasti si básnik skôr všíma náladu jednotlivcov, pectora
moestissima, a exponuje epitetá vyjadrujúce jednak pohyb – triumphalis, iubilans, festus,
stabilis, aeternus, actus, raptus – jednak jasnú farbu: niveus, candens, sþasti iucundus.
Samozrejme, aj tu Ecchius pamätal na rímske vzory. Právom rátal s tým, že v spojení
lux festa ... niveo quam consignare lapillo nos decet (v. 19 – 21) zachytia vzdelaní þitatelia
obmenený incipit druhej Persiovej satiry Hunc, Macrine, diem numera meliore lapillo, | qui
tibi labentis apponet candidus annos. Persius bol vtedy pomerne obĐúbený básnik, navyše zo

8

Por. Platón, Leg. V 719 D; Aristoteles Polit. III 1287 a-b; k tomu pozri ŠKOVIERA, Daniel: Ecchius – Stöckel
– Rakovský. In: Martin Rakovský a latinská humanistická kultúra na Slovensku. Zborník Pedagogickej fakulty
UK. Red. E. Tkáþiková. Bratislava: Univerzita Komenského 1998, s. 21 – 35. Valentinus Ecchius Lindaviensis:
De reipublicae administratione dialogus. Edidit / preložil D. Škoviera. Bratislava: Veda – Trnava: Typi
universitatis Tyrnaviensis 2006, s. 50 nn.; o Ecchiovom vzĢahu k rímskemu právu ŠKOVIERA, Daniel: Die
Bibel und Corpora iuris als Quellen der Argumentation De reipublicae administratione (1520) von Valentin
Ecchius. Zborník FiF UK Graecolatina et Orientalia (= GLO) XXVII - XXVIII. Bratislava: UK 2002, s. 59 nn.
Silný odpor voþi feudálnej svojvôli sa prejavuje aj v mladšej generácii humanistov oddaných reformácii – por.
ŠKOVIERA, Daniel: Leonard Stöckel und die Antike – die klasische Bildung eines Schulhumanisten. GLO XI XII. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateĐstvo 1981, s. 43 a pozn. 16.
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stoických pozícií nabádal k menej utilitárnemu ponímaniu božstva, než aké sa prejavovalo
v náboženskej praxi starých Rimanov. Klauzula candenti vellere Parcae (v. 22) imituje
slovné spojenie z eposu Valeria Flacca Argonautica saevaeque petant iam vellera Parcae (V
531), ale sudiþky vystupujú u rímskeho epika – na rozdiel od kontextu Ecchiovej básne – ako
neúprosné bytosti.
V druhom dejstve (v. 26 – 46) a v treĢom (v. 47 – 77) propagandistické zameranie
básne graduje. Ecchius najprv uvedie na scénu Jána ZápoĐského a nenájde na Ėom jediný
klad. V príkrom rozpore s historickou skutoþnosĢou mu upiera akékoĐvek osobné kvality aj
slávny pôvod: nec virtute nec alto stemmate praesignis (v. 30 n.). Jediné, þo ZápoĐského
vedie už od detstva, je podĐa Ecchia vášnivá túžba po vláde, dominandi tanta libido a puero
rapuit (v. 34 n.). Preto pohĚdavo pošliapal zákony a obyþaje Uhorska, proculcare laborat |
Hungarici regni ritus legesque vetustas | et sancita patrum (v. 32 – 34), ponížil hrdý Đud a
obþanov nezodpovedne vystavil otvorenému nebezpeþenstvu, protrusit miseros in aperta
pericula cives (v. 29), ba neváha potupne paktovaĢ s nepriateĐom kresĢanov, turpissima
foedera ... Christigenum in mortem iam dudum turpiter icta (v. 42 n.). ZápoĐský je
jednoducho mor vlasti, lues patriae (v. 28), šelma, belua (v. 40). Trónu sa zmocnil neprávom,
iniquis passibus conscendit (v. 31 n.), bol priveĐmi ambiciózny, super empyreos axes caput
extulit altum (v. 38), vždy zmýšĐal zvrátene a pyšne, perversa mens (v. 35), superbus (v. 35),
tumidus (v. 36). Pre Uhorsko je preto nesmiernym šĢastím, že teraz koneþne padol z trónu,
concidit e solio (v. 30), že leží na zemi ako vyhnanec, iacet regali pulsus ab aula (v. 46), ba
rúti sa až do vôd podsvetia, ad Phlegethonteas ... proruit undas (v. 39).
V þiernobielom videní pokraþuje chváloreþ na Ferdinanda a básnikove hyperboly sú
zavše na hranici vkusu, ak ju neprekraþujú. Bolo by zdĎhavé citovaĢ celý virtutum chorus (v.
54), ktorý zdobí panovníka nielen kráĐovskými vlastnosĢami, regalibus ... dotibus ingenii (v.
50 n.), ale on sa vćaka štedrosti prírody teší zo všetkých predstaviteĐných darov tela i ducha,
þo zdobia dokonalého muža, omniparens miris ... illum corporis atque animi donis natura
beavit (v. 59 n.). V epickom pátose básnik vymenúva hrdinov grécko-rímskeho staroveku,
ktorým sa mladý Ferdinand vyrovná: srdnatosĢou pripomína Achilla, prísnou vážnosĢou
Catona,9 obozretnosĢou Pompeia, dobrotou Tita, zmyslom pre právo Trajana.
Ecchius obĐuboval metódu enumerácie, þo ukazuje porovnanie s jeho inými textami.
Ako osemnásĢroþný potulný študent vo svojej prvotine Panegyricus in laudem Augustini
Moravi (Krakov 1512) zahrnul bombastickými chválami osobu humanistu Augustína

9

Kećže Ecchius postupuje chronologicky, možno predpokladaĢ, že ide o Catona Staršieho, zvaného Censorius.
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Käsenbrota alias Olomouckého, jeho básnické schopnosti i zbierky umeleckých diel.
V jednom z katalógov panegyriku figuruje takisto Cato, Titus a Traianus.10 O pár rokov
neskôr v dedikaþom liste Jodokovi Deciovi k prvému vydaniu De arte versificandi (Krakov
1515) sa medzi prototypmi adresátových cností objavujú Odysseus, Nestor, Isokrates,
Pompeius.11 Ešte žiþlivejší bol Ecchius pri dedikovaní veršovanej uþebnice Suppelectilium
fasciculus (Krakov 1518), kde svojho nového mecéna Alexeja Thurzu položil na roveĖ
Parida, Alexandra VeĐkého, Demosthena, Nestora, Pompeia, Kýra, Calva i Numu.12
K tomuto stereotypu sa Ecchius, taký závislý od štedrosti mecénov, uchyĐoval jednak
v þasovej núdzi – možno skutoþnej, možno aj inscenovanej – jednak z prostého nedostatku
plnokrvnej básnickej invencie. Dedikaþný list básne Ad proceres nie náhodou uzatvára
vetiþka Ex Bartpha tumultuantissime; Ecchius ako keby nestihol napísaĢ ani dátum. Napriek
tomu, že katalógy tohto typu majú výrazné slabiny, v kontraste s údajným ambicióznym
niktošom ZápoĐským pôsobia títo Ferdinandovi starovekí predkovia úþinne.
Básnik však stavia protiklad medzi nimi ešte na jednom bode: ZápoĐský je egoista,
kým Ferdinand myslí prednostne na blaho zvereného Đudu: ad vigilem curam populorum
orbemque iuvandum | est natus princeps, qui publica commoda longe | praeponit vit[a]e
propriae, se vivere cunctis, | non sibi constanter putat (v. 69 – 72). Túto cnosĢ má vrodenú
a prejavuje ju stále a neúnavne: illi hinc nulla laborum | meta est nec requies curarum
admittitur ulla. | Semper in officio est (v. 67 – 69).
Hoci idealizovaný portrét Ferdinanda je o tretinu dlhší než ZápoĐského karikatúra,
Ecchius sa cítil nútený použiĢ štandardnú figuru humilitatis na to, aby naznaþil, že on sám
nedisponuje takými umeleckými schopnosĢami, aby primerane zachytil všetky Ferdinandove
cnosti. To by mohol zvládnuĢ jedine skutoþný epik Vergilius a jeho Aeneida, zatiaĐ þo
Ecchiova múza sotva staþí na žáner nevznešenej a krátkej pastorály: Sed quid perstringere
conor | quae sunt magniloquo graviter dicenda Maroni, vix equidem agrestis modicum
caprile Menalcae | ludere sufficio, gravidas aut lacte capellas (v. 74 – 77). Menalcas, ktosi
ako Vergiliovo druhé ja, vystupuje v štyroch eklogách (II, III, V, IX) a nikým neohrozované
10

ýIýMANOVÁ, Jarmila: Valentín Ecchius a Augustín Olomoucký: vzájomné vzĢahy dvoch humanistov.
Sambucus VII/2011, s. 116 nn.
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ŠKOVIERA, Daniel: Bardejovþan Valentín Ecchius a jeho uþebnica Ars versificandi, s. 142 – 146.
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„Nec Troiano Paride, nec Macedonum rege Alexandro te inferiorem esse reperimus. Sin vero multiplicia vivae
tuae virtutis decoramenta, quam foelicem animum tuum exornant, excolunt et venustant, consyderamus,
invenimus te Demosthene facundia, Nestore prudentia, Pompeio affabilitate, Cyro liberalitate, Calvo sanctitate et
Numa religione non inferiorem. Es siquidem choro omnium virtutum stipatissimus, et usque adeo clarus, ut
omnibus exequo reverenter sis et suspiciendus et amandus.“ Calvus je zrejme prétor r. 66 Gaius Licinius Macer,
ktorý sa cítil neprávom obvinený zo sprenevery štátnych peĖazí a ešte pred vynesením rozsudku spáchal
samovraždu, aby rodinu uchránil pred stratou dobrej povesti a konfiškáciou majetku – por. Valerius Maximus,
IX, 12.7.
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kozy s vemenami naliatymi mliekom patria do zlatého veku slávnej IV. eklogy: ipsae lacte
domum referent distenta capellae | ubera nec magnos metuent armenta leones (v. 21n.).
Touto, z nášho pohĐadu až nevkusne hyperbolizovanou alúziou však dal Ecchius þitateĐne
najavo, že Ferdinandova vláda pozdvihne ubiedené Uhorsko do prosperity zlatého veku.
V štvrtom dejstve (v. 78 – 98) básnik postupne charakterizuje troch hodnostárov
kráĐovstva, ktorí sa zasadili o Ferdinandovu voĐbu a teraz ho vítajú a uvádzajú do paláca
v Budíne: regemque superbis | sedibus inducunt (v. 83 n.). Prvý v tomto virtuálnom defilé je
Štefan Báthory, uhorský palatín, príslušník starobylého rodu a preslávený hrdina: avito |
sanguine praeclarus virtuteque nobilis heros (v. 85 n.). Po jeho boku Alexius Thurzo
stelesĖuje statoþnosĢ, zbožnosĢ, charakternosĢ a vernosĢ – quem virtus, quem relligio
probitasque fidesque | omnibus illustrem faciunt (v. 88 n.). Trojicu doplĖuje vesprímsky
biskup Tomáš Szalaházi, ktorého zdobí humanistická kultivovanosĢ: vie dobre radiĢ, je
výreþný, má umelecký vkus a schopnosti básnika: consilio vir et eloquio gravitateque mira |
eximius, qui Castaliis nutritus in arvis | inter Pierios vates quibus augur Apollo | praesidet (v.
93 – 96). Toto vedúce trio zároveĖ reprezentuje tri piliere, o ktoré sa má Uhorsko opieraĢ:
rodová šĐachta, silné osobnosti, vzdelanosĢ. Nie je náhoda, že práve humanistovi Szalaházimu
venoval básnik najviac veršov a navyše ich šikovne popretkával prvkami antickej mytológie a
topografie. Vyratúvaniu ćalších predákov sa vyhol topickou výhovorkou, že na to nemá dosĢ
priestoru, angustia loci (v. 97).
Básnik sa totiž ponáhĐa, aby v nasledujúcom dejstve (v. 99 – 111) zobrazil Ferdinanda
ako hrdého leva a jeho protihráþa ZápoĐského ako škodného vlka. Potom þo lev ozdobený
þeským diadémom vyhnal vlka z uhorského košiara a bdie nad bezpeþím, smú sa stáda
bezstarostne pásĢ: nemo lupos metuat vigili vigilante leone (v. 109). Táto pasáž sa opiera
o osobitne dôležité intertextové vzĢahy: vergiliovský a biblický.
Lev, vlk a ovce sú štandardnými postavami už v ezopských bájkach, ale pre Ecchia
bolo rozhodujúce, akú úlohu hrajú v biblických knihách. V novozmluvných textoch je vlk
šelma, ktorá vo vzĢahu k ovciam zásadne vystupuje ako zákerný predátor. Keć Kristus
posiela svojich dvanástich medzi Đud, upozorĖuje ich, že idú vlastne ako ovce medzi vlky (Mt
10, 16; Lk 10, 3). V známom podobenstve o dobrom pastierovi skutoþný pastier na rozdiel od
nájomníka neopúšĢa svoje ovce a nenechá ich napospas vlkovi, ktorý by ich roztrhal (Jn 10,
12). Vlkmi zahalenými do ovþieho rúcha sa nazývajú falošní proroci (Mt 7, 15). ýitateĐovi
básne boli tieto súvislosti iste veĐmi dobre známe a viedli ho k tomu, aby s krvilaþnou šelmou
a falošným prorokom jednoznaþne stotožnil ZápoĐského.
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Hoci Písmo neupiera levovi dravosĢ šelmy (pozri listy Hb 11, 33; 1 Pt 5, 8;), jednako
uznáva aj jeho klady. Takto sa podĐa Jánovej Apokalypsy objavuje pred Baránkovým trónom
(Apk 4, 7) lev ako jedna zo štyroch bytostí. Zdá sa, že Ecchius vedie svoje publikum skôr
k tomu, aby videli vo Ferdinandovi novodobého Júdu Makabejského. Júda, hrdina židovských
dejín, sa v obrane otcovských tradícií vojensky vzoprel pohanským votrelcom, helenistickým
panovníkom Antiochovi IV. Epifanovi, Antiochovi V. Eupatorovi a Démétriovi I. Sótérovi.
Autor chválospevu na Júdu (1 Mak 3, 3 – 9) prirovnáva svojho hrdinu k levovi, ktorý svojou
vznešenou nekompromisnosĢou naháĖa strach zradcom a niþí bezbožníkov. Tertium
comparationis tohto obrazu spoþíva v tom, že Ferdinand podobne ako Júda vedie svätý boj
proti cudzím agresorom a domácim zradcom.
Obraz mieru, ktorý bude panovaĢ po víĢazstve leva, uzatvára Ecchius narážkou na
šiesty spev Aeneidy. Vzdelanostná úroveĖ þitateĐov latinskej básne nás oprávĖuje rátaĢ s tým,
že si každý plne uvedomoval, aký je originálny kontext slov parcere subiectis. O þo vlastne
išlo? V šiestom speve Aeneidy zaviedol Vergilius svojho hrdinu v Sibyllinom sprievode do
podsvetia. Aeneas sa tam stretol so svojím otcom Anchísom, ktorý mu ukázal budúce dejiny
Ríma a ich rímskych protagonistov. Zdôraznil, že umením, ku ktorému sú Rimania povolaní,
je vláda v zhode so zákonmi. Iba dôsledné napĎĖanie tejto historickej úlohy im zabezpeþí
úspech: tu regere imperio populos, Romane, memento, | hae tibi erunt artes: pacique
imponere morem, | parcere subiectis et debellare superbos (VI, 851 – 853).
V kontexte našej básne sa tým teda zveruje vláda nad národmi Ferdinandovi, ktorý je
Romani imperii haeres (v. 13 n.). Aby víĢaz zabezpeþil mier, je povinný správaĢ sa šetrne
k tým, ktorí sa mu podriadia, a pyšných drvivo poraziĢ. ZápoĐský je superbus (v. 35), a tak na
Ferdinanda þaká historická úloha zdrviĢ ho vojenskou silou. Tým, þo dosiaĐ stáli na strane
ZápoĐského a podporovali ho, sa zároveĖ otvára príležitosĢ poddaĢ sa zákonnému vládcovi
Ferdinandovi. Tento záver oprel náš básnik o dve najväþšie autority: o božie slovo i o slovo
najmúdrejšieho, ba jasnovidného pohana Vergilia.
Ecchius rozþlenil svoju báseĖ do siedmich myšlienkovo uzavretých celkov, ktoré sú
oddelené imponujúcim refrénom. Text refrénu vyzýva uhorských predákov, aby svojho kráĐa
privítali s nadšením, lebo mraky nad Uhorskom boli zahnané a teraz už presvitá jasné nebo:
Plaudite Pannonii proceres, moestissima nuper | pectora, depulsis iucundus nubibus aether |
prominet. Nemožno tvrdiĢ, že by pri jeho vymýšĐaní Ecchius zmobilizoval všetky svoje
tvorivé sily. Podobný refrén Plaudite, Thurzo novos iterum suscepit honores | et dignos

156

meritis titulos totiž použil pred desiatimi rokmi v básni Threni neglectae Religionis (1518),13
v ktorej pasoval poĐského kráĐa Žigmunda Starého za vodcu boja proti schizmatikom
a moslimom.
Ak neopustíme okruh školských autorov, techniku refrénu mohol Ecchius pozorovaĢ
vo Vergiliovej VIII. ekloge. V tejto básni zaznievajú dva refrény: najprv Incipe Maenalios
mecum, mea tibia, versus so svojím náprotivkom Desine Maenalios, iam desine, tibia, versus,
potom Ducite ab urbe domum, mea carmina, ducite Daphnim, variovaný iba raz v poslednom
verši Parcite, ab urbe venit, iam parcite, carmina, Daphnis. Vergilius v refrénoch zrejme
imitoval texty zariekavania. Obsah Ecchiovej exhortácie sa však od VIII. eklogy podstatne
líši. Jej slávnostnému a vznešenému tónu lepšie zodpovedá distichon Cedite, Romani
scriptores, cedite Grai, | nescio quid maius nascitur Iliade, ktorým Propertius (II, 34b, v. 65
n.) exaltovane pozdravil vznikajúcu Aeneidu a jej autora. Zdá sa, že Ecchius sa potreboval
prihovoriĢ zatiaĐ nerozhodným Uhrom podobným slávnostným tónom a že sa inšpiroval
Propertiom.
Nakoniec sa zastavme pri dátume vzniku básne a jej vydania. Na prvom mieste treba
uviesĢ, že najširší þasový rámec je daný rokmi 1526 až 1529, lebo vtedy Ecchius prvý raz stál
na þele mestskej samosprávy. BáseĖ je datovaná na konci textu vágne M.D.XXVIII. Naproti
tomu v dedikaþnom liste, ktorý sa písal zvyþajne ako posledný, datovanie chýba. Posledné
slová dedikácie znejú: Ex Bartpha tumultuantissime.
Druhou skutoþnosĢou je to, že chýbajú akékoĐvek údaje o tlaþiarni. Miesto vydania
bolo utajené azda zámerne. Hustota Ecchiových stykov s krakovskými tlaþiarmi nás však
oprávĖuje k predpokladu, že miestom vydania bol Krakov.14
Tretí fakt: Dielo bolo venované Alexejovi Thurzovi, tavernicorum regalium magistro,
ktorý priviedol Ferdinanda do Uhorska. Thurzo však avansoval do tretej najvyššej hodnosti
kráĐovstva, iudex curiae roku 1527. To naznaþuje, že dedikaþný list nevznikol súþasne
s básĖou. Za normálnych okolností totiž nemohol Ecchiovi uniknúĢ tento kariérny vzostup
podporovateĐa.
Po štvrté: BáseĖ oslavuje Ferdinandov príchod do budínskeho paláca. Kećže ten sa
odohral v auguste 1527, ukazuje sa august 1527 ako najskorší termín post quem. BáseĖ sa
explicitne nezmieĖuje o Ferdinandovej korunovácii 3. novembra 1527, hoci jej nadšený tón
celkom nevyluþuje vzĢah k tejto udalosti. Tento tón však oveĐa lepšie pristane k zvolaniu
uhorského snemu, ktorý sa mal zaþaĢ 21. 1. 1528 v Budíne.
13
14

GLOMSKI, J., c. d., s. 180 n.
Ibid., s. 164 n.
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Pri stanovení dátumu vzniku básne pomáhajú aj verše o ZápoĐskom. Dejinné fakty
hovoria, že po krátkodobom uzavretí prímeria 14. apríla 152715 sa þoskoro dostal do
defenzívy pod tlakom Ferdinandových oddielov. Tie ho z centra krajiny vytisli na
severovýchod a po bitke pri Seni južne od Košíc 8. marca 1528 sa dokonca musel
zachraĖovaĢ útekom. Stiahol sa do PoĐska, lebo u kráĐa Žigmunda Starého, svojho švagra,
mohol rátaĢ prinajmenej s ochranou, ak nie s podporou. ZápoĐského pád ako definitívny
oznamujú v predmetnej básni slovesá concidit, cecidit, deturbatur, iacet. Sotva v nich treba
vidieĢ iba želanie alebo anticipovanie udalostí.
Navyše na dvoch miestach Ecchius spomína tureckého sultána Sulejmana ako
dôležitého hráþa v danom konflikte (v. 42: Solometh; v. 83: Solomethea arma). Ján ZápoĐský
sa skutoþne obrátil s prosbou o pomoc k nemu cez poĐského šĐachtica Hieronyma Łaského
a získal ju, samozrejme, za cenu vazalského zloženia holdu. Samotný ceremoniál síce
prebehol až v auguste 1529, dehonestujúco na moháþskom poli, ale vývin udalostí sa dal
odhadnúĢ už skôr. Pretože Ferdinand odišiel 9. marca 1528 do Viedne, aby odtiaĐ pokraþoval
do Regensburgu na ríšsky snem a na jeseĖ roku 1529 musela ViedeĖ þeliĢ prvému obliehaniu
veĐkej tureckej armády,16 pre datovanie básne z toho vyplýva, že vznikla ešte pred marcom
roku 1528 a dedikácia – možno k inému textu? – aj o þosi skôr.
Ešte sa žiada zodpovedaĢ otázku, þi báseĖ Ad proceres Hungariae exhortatio našla
oþakávanú odozvu. Súdiac z ćalšieho vývinu pomerov na východe Slovenska, báseĖ prispela
k tomu, že mestá východoslovenskej Pentapolitany – Košice, Prešov, Levoþa, Bardejov,
Sabinov – prešli na Ferdinandovu stranu. Pre Košice, pretože patrili do sféry vplyvu
ZápoĐského, to bolo dosĢ delikátne rozhodnutie.17 Skutoþnú mieru vplyvu Ecchiovej básne
môžeme iba odhadnúĢ. Treba ju zaradiĢ do kontextu vystúpení iných osobností, medzi nimi
najmä Erazma Rotterdamského, ktorý v liste z Bazileja 15. mája 1527 vystúpil s výzvou, aby
kresĢanskí panovníci svorne þelili tureckej agresii; list vyšiel ešte toho roku tlaþou v Krakove
a vydanie sprevádzali básĖami Leonard Cox, Juraj Werner a Valentín Ecchius.18
S kladným ohlasom básne zrejme súvisí chváloreþ, ktorej þasĢ pod nadpisom G. Logus
ad Vuernerum et Ecchium pre svoje potreby vlastnoruþne odpísal náš Ecchius. Text vznikol
zrejme pred júnom 1528 a jeho autorom je latinský básnik a presvedþený ciceronianista Juraj
Logus, rodák zo sliezskej ĝwidnice. Po akademickom cestovaní cez Itáliu vstúpil Logus r.
15

Pozri NAGY, I.: Erazmus Rotterdamský a jeho svet, s. 58.
BAĆURÍK, J., c. d., s. 37 n.; HORVÁTH, Pavol – KOPýAN, Vojtech: Turci na Slovensku. Bratislava: SPN
1971, s. 46 – 47.
17
Pozri BAĆURÍK, J., c. d., s. 43.
18
BALEGOVÁ, Jana: Strenuus Musarum miles Juraj Werner: Sambucus VI/2010, s. 77.
16
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1525 do Ferdinandových služieb ako jeho sekretár. Reþ vyzdvihuje Ecchiovu a Wernerovu19
stálosĢ a vernosĢ, za ktorú si zaslúžia nielen nevädnúci vavrín básnikov, ale aj povýšenie do
šĐachtického stavu. Zdôvodnenie adresované Ecchiovi a Wernerovi znie: Egregii atque eximii
vates, vestra virtute, fide, industria et constancia singulari urbes et provinciam vestram,
quantum in vobis fuit, in officio retinueritis, consilio ac opera vestra in periculosissimis
legationibus missis omnibus modis regi et civibus vestris eorumque commodis inservieritis.20
Prepojenie tejto trojice potvrdzuje aj Logov pozdrav Ecchiovi a Wernerovi v 24
faléckych hendekasylaboch básne Ad G. Vernerum et Valentinum Ecchium, ktorú zaradil do
zbierky adresovanej Ferdinandovi a vydanej vo Viedni v máji 1527.21 Napokon o podiele
Ecchia i jeho žiaka Wernera na Ferdinandovom úspechu svedþí aj ich politický vzostup: obaja
boli totiž poverovaní diplomatickými úlohami, Ecchiovi sa dostala funkcia kráĐovského
tricesimátora v Bardejove, Werner sa z prešovského notára vyšvihol roku 1531 do funkcie
richtára a najneskôr od roku 1533 – ak nie prv – zastával funkciu kráĐovského radcu a správcu
Spišskej komory.22
Vplyv humanistických vzdelancov na politickú orientáciu elít teda zćaleka nemožno
podceĖovaĢ a aj na Ecchiovu umelecky štandardnú, ideovo až trápne priamoþiaru politickopropagandistickú báseĖ Ad proceres Hungariae exhortatio treba hĐadieĢ ako na nie
bezvýznamný príspevok k tomu, aby Habsburgovci získali v mestách východného Slovenska
pevnú pôdu.
Príloha
LATINSKÝ TEXT23
AD

PROCERES

HUNGARIAE quo serenissimum principem et dominum, dominum

Ferdinandum, Hungariae et Bohemiae etc. regem, infantem Hispaniarum etc., archiducem
19

Juraj Werner z Paþkova (1495? – 1556) bol Ecchiovým žiakom na krakovskej univerzite r. 1515, od r. 1524 žil
v Prešove a s podporou Žigmunda z Herbersteinu politicky napredoval na Ferdinandovej strane. Podrobnejšie
BALEGOVÁ, Jana: Poézia Juraja Wernera. Sambucus II/2007, s. 128 – 157; BALEGOVÁ, Jana: Strenuus
Musarum miles, s. 70 – 87.
20
Text a komentár ŠKOVIERA, Daniel: Eine Eloge an zwei ostslowakische Humanisten von Georg Logus. Acta
universitatis Carolinae – Philologica 2. Graecolatina Pragensia XIV/1999, s. 125 – 129.
21
Georgii Logi Silesii Ad inclytum Ferdinandum Pannoniae et Bohemiae regem invictissimum hendecasyllabi,
elegiae et epigrammata. Viennae Pannoniae, Hieronymus Vietor Silesius excudebat mense Maio M.D.XXIX, f.
M iiv. Sign. ÖNB +44.G.27.
22
ŠKOVIERA, Daniel: Bardejovþan Valentín Ecchius, s. 24 n.; BALEGOVÁ, Jana: Strenuus Musarum miles, s.
77 n.
23
Budapest, Maćarská univerzitná knižnica sign. MEK-04565; OSzK Röpl 88. Text je prístupný
v digitalizovanej podobe [http://mek.oszk.hu/04500/04565/04565.pdf].
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Austriae et Ducem Burgundiae etc., Marchionem Moraviae etc., comitem Tirolis etc.,
dominum suum verum et naturalem etc., plausibliter excipiant, VALENTINI ECCHII LENDANI,
Bartphensis reipublicae praefecti, EXHORTATIO.
Spectabili ac magnifico domino, domino Alexio Thurzoni de Bethlemfalwa, thavernicorum
regalium magistro etc., patrono suo observandissimo, Valentinus Ecchius salutem.
Quos necessaria illa magnificae dominationis tuae hinc nuper abicio acerbissimo confecit
maerore, spectabilis ac magnifice domine Thurzo, eos hic omnium desideratissimus eiusdem
reditus iam nunc reviviscere facit, quandoquidem huc rediens non minus refers laeticie quam
abiens post te reliqueras tristitiarum, quamquam et heae, ob horrendam immanissimi hostis
Turcarum imperatoris nobis illatam calamitatem, immensae fuerint adeo, ut neminem unquam
illis mederi posse facile quis crediderit. Verum ille quem adduxisti absolutissimus princeps ea
praestat magnitudine, qua vel hunc solum omnium mortalium huius afflictae patriae ruinam
reparare posse indubie speremus omnes, quod ut foeliciter peragat, sedulo oramus deum, qui
eum optimum principem nobis diu superstitem vivere concedat illique in prona obedientia
perpetuaque fidelitate obsequentissimum subiuget hunc populum, quem nos ob illius
adventum ad communem laeticiam hac exhortamus camaena. Quam humiliter dicatam
offerimus magnificae dominationi tuae, cui et nostra obsequia spe paratissima commendamus.
Ex Bartpha tumultuantissime.
f. 2r AD

PROCERES

HUNGARIAE quo serenissimum principem et dominum, dominum

Ferdinandum, Hungariae et Bohemiae etc. regem, infantem Hispaniarum etc., archiducem
Austriae et Ducem Burgundiae etc., Marchionem Moraviae etc., comitem Tirolis etc.,
dominum suum verum et naturalem etc., plausibiliter excipiant, VALENTINI ECCHII LENDANI,
Bartphensis reipublicae praefecti, EXHORTATIO.
Ah, pereat, quicunque deo mortalia curae
esse negat demens; caelestis gratia nullum
agnoscit finem, sed larga perhennibus undis
caelitus afflictis placidissima gaudia terris
5

vota hominum, tamen illa adeo latitare sepulta
nescit, quin frontem supplex optata serenam
proferat, en, miseros post tot lamenta precesque
respexit tandem nos exorabile caelum.
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Plaudite Pannonii proceres, moestissima nuper
10

pectora, depulsis iucundus nubibus aether
prominet. Ille diu votis precibusque petitus
inclytus Austriacae stirpis flos, inclytus haeres
Romani imperii, rex Ferdinandus, honore
ingenti excipiendus adest. Ite obvia turba,

15

ite triumphales super aethera fundite cantus
atque locum tanto venienti principi ovantes
pandite. Congeminetur io, iubilantis in auras
clamor eat vocis, totum haec lux festa per orbem
sit cunctis, niveo quam consignare lapillo

20

nos decet et memores sub relligione tueri
aeterna, quoniam hanc candenti vellere Parcae
nevere et stabili foelicem lege dicantur.
Haec est illa dies, nostris qua saeva tyrannis
rapta humeris abiit Stygias procul acta sub undas.

25

Plaudite Pannonii proceres, moestissima nuper
pectora, depulsis iucundus nubibus aether
prominet. Illa lues patriae, quae tempore longo
protrusit miseros in aperta pericula cives,
concidit e solio, quod nec virtute nec alto

30

stemmate praesignis nuper conscendit iniquis
passibus, antiquos dum proculcare laborat
Hungarici regni ritus legesque vetustas
et sancita patrum, dominandi tanta libido
a puero rapuit perversa mente superbum.

35

At cecidit tumidus ceu nunc ignobile, quondam
praeclarum vulgus famulatu regis Olympi,
dum super empyreos axes caput extulit altum
ad Phlegethonteas coniectum proruit undas
Zapola, sic vetitas dum scandere belua sedes

40

ambiit, in tenebras mox deturbatur opacas.
Non illum Solometh turpissima foedera Turcae
Christigenum in mortem iam dudum turpiter icta
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nec coniurati nuper timida agmina fratres
in male suscepta stabilem ditione tueri
45

evaluere, iacet regali pulsus ab aula.
Plaudite Pannonii proceres, moestissima nuper
pectora, depulsis iucundus nubibus aether
prominet. En vidui regni certissimus haeres
Ferdinandus adest, princeps regalibus auctus

50

dotibus ingenii, veteres quibus aequat abunde
et superat miro ipsarum splendore coaevos.
Quandoquidem illius nivei sub pectoris ima
virtutum chorus Heroidum radice sepultus
conditur, hiis totus graphice24 insignitus, Achillem
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corde refert magnum, tetrica gravitate Cathonem,
consilio Fabium, prudenter rebus agendis
Pompeium, bonitate Titum, rectum statuendo
Traianum, omniparens tam miris faustiter illum
corporis atque animi donis natura beavit,

60

ut perfecta nihil conferre huc muneris ultra
gratia praevaleat, reor ora serena videtis
principis, aethereas animi testantia dotes,
cernitis invictum robur, quo vindice leges
hactenus oppressas potis est reparare suumque

65

reddere ius cuique et vim vi propellere, si qua
nescia mens recti se dura opponere tentet.
Sed quid opus multis, hic fausto sydere totus
ad vigilem curam populorum orbemque iuvandum
est natus princeps, qui publica commoda longe
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praeponit vite (!) propriae, se vivere cunctis,
non sibi constanter putat, illi hinc nulla laborum
meta est nec requies curarum admittitur ulla.
Semper in officio est. Sed quid perstringere conor

24

graphice = pekne, názorne, vhodne, pozri J. Ramminger, Neulateinische Wortliste. Ein Wörterbuch des
Lateinischen von Petrarca bis 1700, URL: [cit. 31.5.2012] www.neulatein.de/words/2/002034.htm.
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quae sunt magniloquo graviter dicenda Maroni,
75

vix equidem agrestis modicum caprile Menalcae
ludere sufficio, gravidas aut lacte capellas.
Plaudite Pannonii proceres, moestissima nuper
pectora, depulsis iucundus nubibus aether
prominet. Ecce novo veteres cum principe fratres,

80

quos, haec ne penitus caderet pia patria tellus,
a Solometheis miseratus Iupiter armis
eripuit nuper, redeunt regemque superbis
sedibus inducunt. En adest Bathorea propago
ante alios Stephanus regni palatinus, avito

85

sanguine praeclarus virtuteque nobilis heros.
Iuxta illum Thurzo, vir dignus laude perhenni,
quem virtus, quem relligio probitasque fidesque
omnibus illustrem faciunt, quo sospite nunquam
crediderim Huniacos succumbere posse penates.

90

Hunc penes antistes qui Vuesprimensia templa
maximus integro moderatur pectore Thomas,
consilio vir et eloquio gravitateque mira
eximius, qui Castaliis nutritus in arvis
inter Pierios vates quibus augur Apollo

95

praesidet, hoc sacris tantum decus attulit aris,
sed quid ago demens, praesens angustia claros,
qui redeunt numerare duces non sustinet omnes.
Plaudite Pannonii proceres, moestissima nuper
pectora, depulsis iucundus nubibus aether

100

prominet. Ille leo nuper digressus ab arvis
Herciniis, Bemo radians diademate clarus,
horrendum feritate lupum victricibus armis
fortiter Hungaricis ab ovilibus expulit. Ite,
ducite iamque boves in pascua laeta coloni,
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nullus erit posthac praedo metuendus iniquus,
insidias pecori tendet duce nemo leone,
pascentur passim tutos armenta per agros,
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nemo lupos metuat vigili vigilante leone,
plectere quo fastum nemo solet acrius atque
110

parcere subiectis nemo claementior unquam.
Plaudite Pannonii proceres, moestissima nuper
pectora, depulsis iucundus nubibus aether
prominet. Haec dudum variis agitata procellis
patria, iam tandem superato turbine amicum
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continget portum placidaque in pace sedebit
hoc sub rege suo foelix per tempora cuncta,
ergo omnis populus, proceres iuvenesque senesque
tendite in occursum venienti principi ovantes,
excipite hunc hylares atque exultate recepto,

120

undique plectra sonent, cytharae undique et undique nervi
ingeminentur io, leto clamore salutet
quisque hylaris regem, verum patriaeque parentem
nominet atque suum dominum reverenter adoret.
Plaudite Pannonii proceres, moestissima nuper
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pectora, depulsis iucundus nubibus aether
prominet, aeternis maneant ea gaudia saeclis.

Auspice Christo.
M.D.XXVIII
SLOVENSKÝ PREKLAD
POVZBUDENIE

PREDÁKOV

UHORSKA, aby s potleskom privítali najjasnejšieho panovníka

a pána, pána Ferdinanda, kráĐa uhorského a þeského, infanta španielskeho atć., arcivojvodu
rakúskeho atć., vojvodu burgundského atć., markgrófa moravského atć., grófa tirolského
atć., svojho pravého a prirodzeného pána atć. Napísal Valentín Ecchius z Lindavy,
predstavený bardejovskej obce.
Váženému a vznešenému pánovi, pánovi Alexejovi Thurzovi z Betlanoviec, magistrovi
kráĐovských taverníkov atć., svojmu úctyhodnému patrónovi, posiela pozdrav Valentín
Ecchius.
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Tí, ktorých trpko zronil nedávny odchod Tvojej Vznešenosti od nás, akokoĐvek bol
nevyhnutný, tých istých už v tejto chvíli, vážený a vznešený pán Thurzo, znova oživuje návrat
Tvojej vznešenosti, po ktorom túžili všetci tunajší. Već svojím návratom opätovne prinášaš
nemenej veĐkú radosĢ, než aký veĐký smútok si po sebe zanechal pri odchode. Pravda, aj naše
pocity smútku nepoznali medze pre hroznú pohromu, ktorú nám spôsobil turecký cisár,
najbezcitnejší nepriateĐ, takže þlovek by Đahko dospel k presvedþeniu, že taký zármutok už
nikto nikdy nebude schopný vylieþiĢ. Avšak onen zvrchovaný vladár, ktorého si priviedol so
sebou, vyniká toĐkou veĐkosĢou, že všetci bez váhania dúfame, že nikto iný spomedzi
všetkých smrteĐníkov, ale iba on je schopný opraviĢ trosky našej vlasti. Ak to má úspešne
vykonaĢ, musíme sa úprimne modliĢ, aby Boh ráþil dožiþiĢ tomuto výbornému panovníkovi,
nech nám žije þo najdlhšie, a aby jemu v pokornej poslušnosti a trvalej vernosti podriadil
tento ochotný Đud. My pri príležitosti jeho príchodu povzbudzujeme náš Đud k všeobecnej
radosti a svoju báseĖ predkladáme Tvojej vznešenosti s poníženým venovaním, zároveĖ
odporúþajúc svoje služby nad pomyslenie najpohotovejšie. Z Bardejova v najväþšom zhone.
PREDÁKOM UHORSKA, aby s potleskom privítali najjasnejšieho panovníka a pána, pána
Ferdinanda, kráĐa uhorského a þeského, infanta španielskeho atć., arcivojvodu rakúskeho
atć., vojvodu burgundského atć., markgrófa moravského atć., grófa tirolského atć., svojho
pravého a prirodzeného pána atć.,

POVZBUDENIE

od Valentína Ecchia z Lindavy,

predstaveného bardejovskej obce.
Nech skape blázon, þo tvrdí, že Boh nemá o veci Đudí
záujem žiaden! Već nebeská milosĢ si nijaké medze
nekladie. Naopak! Štedro vie rozdávaĢ vo veþných vlnách
zroneným krajinám radosĢ i nebeský pokoj, keć Đudia
5

zbožne oĖ prosia, bo skrývaĢ a tajiĢ ich natoĐko nevie,
že hneć k pokornej prosbe im prináša želané veci
s žiarivou tvárou. Nuž, napokon po toĐkých modlitbách zhliadlo
koneþne na nás bedárov nebo, bo uprosiĢ dá sa.
Tlieskajte panónski páni, hoc nedávno trápil vám srdcia

10

zármutok. Mraþná sú preþ a nebo jasnosĢou znova
vyniká. Dlho oĖ prosili v sĐuboch a modlitbách Boha,
teraz je tu: kvet slávneho Rakúska, Ferdinand slávny
dediþ rímskeho žezla a kráĐ, þo si zaslúži prívet
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s nesmiernou slávou a poctou. Nuž bežte mu v ústrety, bežte,
15

hlahoĐte v jasavom speve až ponad nebeské žiare,
pozdravte také významné knieža a otvorte brány
dokorán. Znásob sa „hurá“, nech do výšin stúpa
volanie jasavých hlasov, nech stane sa skutoþným sviatkom
Đućom celého sveta, dĖom, ktorý sa kamienkom bielym

20

oznaþiĢ patrí, naĖ úctivo pamätaĢ po koniec vekov,
pretože Sudiþky, tkajúc ten deĖ z þisto žiarivej priadze,
ako deĖ šĢastný ho zasväcujú zákonom pevným.
To je ten deĖ, keć z pliec bolo strhnuté tyranstvo kruté,
aby sa pobralo preþ, až hen do hlbín pekelných rieþísk.

25

Tlieskajte panónski páni, hoc nedávno trápil vám srdcia
zármutok. Mraþná sú preþ a nebo jasnosĢou znova
vyniká. Mor našej vlasti, þo úbohých obþanov tisol
bez zábran do strašných skúšok, þo nebrali konca,
koneþne padol z trónu, kde nedávno bez zásluh cnosti,

30

bez lesku dávneho rodu sa usadil za cenu podlých
krokov, keć neváhal pošliapaĢ pradávne zvyklosti štátu,
na ktoré v uhorskom kráĐovstve od vekov dbá sa,
všetky zásady otcov. Nuž, taká dychtivosĢ vládnuĢ
do pýchy zavliekla zvrátenú myseĐ už detských rokov.

35

Padol však hrdoš, je teraz priam zbiedený, kedysi slávny
národ, ktorý sa hrdil, jak kráĐovi Olympu slúži.
Najprv vytrþil temeno hlavy až k nebeským ohĖom,
vzápäĢ však zrútil sa do vôd pekiel so zrazenou hlavou
ZápoĐa, ako keć šelma má záujem do cudzích sídel

40

vstúpiĢ, no ihneć sa zmätená valí až do temných hlbín.
Ani turecký Solometh, s ktorým sa v hanebných zmluvách
spojil na skazu Kristovho Đudu už dávno a mrzko,
ani spriahnutí bratia, ich oddiely nedávno plaché,
v nemravne prijatom rabstve, už nemali síl, aby stálosĢ

45

dodali vláde, nuž leží on vyhnaný z paláca kráĐov.
Tlieskajte panónski páni, hoc nedávno trápil vám srdcia
zármutok. Mraþná sú preþ a nebo jasnosĢou znova
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vyniká. Sirého kráĐovstva dediþ on nad všetkých istý,
Ferdinand je tu, hĐa, vládca, þo plný je ducha a darov
50

kráĐovských cností, v nich predchodcom plne sa rovná,
zatiaĐ þo spomedzi súþasných hodne þnie jagotom cností.
Do samých základov þistého srdca má vsadený celý
súbor hrdinských cností, tam chová ich zavreté v skrýši.
Ony mu naþisto slušia a zdobia, već srdnatosĢ jeho

55

súperí s Achillom veĐkým a prísnosĢ zas s Catonom vážnym,
rozvaha s Fabiom, s Pompeiom schopnosĢ vždy dobre si veci
premyslieĢ, dobrota s Títom a umenie na práve trvaĢ
s Trajanom. Príroda, všetkého Matka, mu úžasné dary
duše i tela tak prajne a úspešne dala, že ani

60

majsterka milosĢ by nebola schopná mu þokoĐvek pridaĢ
k takýmto darom. Aj sami – si myslím – vidíte jasnú
kráĐovu tvár, ktorá svedþí o nebeských duševných daroch,
badáte nezlomnú silu, þo dáva mu schopnosĢ vrátiĢ
doposiaĐ gniavený zákon a slobode obnoviĢ právo,

65

každému daĢ, þo mu patrí, no násilie zaháĖaĢ, ak by
zabudla dajaká hlava, že pravde sa protiviĢ nesmie.
Naþo však hromadiĢ slová? Náš vladár sa narodil celý
pod šĢastnou hviezdou, by o Đud sa bedlivo staral,
nezištne pomáhal svetu, već o blaho verejné dbá on

70

ćaleko viac než o vlastný život, že pre všetkých iných
žije, nie pre svoje ciele, to verí a nepozná žiadne
hranice námah a uprostred starostí prestávku žiadnu.
On je sústavne v službe. Lež preþo sa namáham vyriecĢ
to, na þo staþí len Maro, keć básni o veĐkých þinoch?

75

VyhrávaĢ pastierske pesniþky na spôsob Menalka ledva
vládzem a rozjariĢ kozy, keć vemä im napína mlieko.
Tlieskajte panónski páni, hoc nedávno trápil vám srdcia
zármutok. Mraþná sú preþ a nebo jasnosĢou znova
vyniká. HĐać, sú tu starí bratia s vladárom novým!

80

Ich, aby nepadla otþina zbožná priam do bezodnej hĎbky
Jupiter súcitom pohnutý nedávno z dosahu zbraní
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vyrval Solimanovi a oni k honosným trónom
kráĐa dnes vedú. Rod Báthoryovcov pri tom je þinný,
na samom þele im kráþa sám palatín kráĐovstva Štefan,
85

hrdina chýrny, þo slávu si dobyl i rodom i cnosĢou.
Po jeho boku je Thurzo, muž hodný veþitej chvály:
verejné uznanie žne jeho slávna zdatnosĢ a vernosĢ,
zbožnosĢ a poctivosĢ, takže kým on žije na tomto svete,
urþite penáti Hunov sa nestretnú s porážkou zhubnou.

90

V zástupe predákov kráþa aj významný vesprímsky biskup
Tomáš, muž þistého srdca a múdry hodnostár cirkvi,
v ktorom sa spája dar rady a reþi, vie zázraþne vážnosĢ
zachovaĢ, kećže mu poskytli poživeĖ kastalské polia
medzi pevcami pierských múz, ktorým predsedá augur

95

Apollón; oltáre sväté tým umením okrášlil veĐmi.
Môžem ja blázon však vyrátaĢ všetkých tých predákov slávnych,
ktorí sa vracajú? To by som musel maĢ preveĐa miesta.
Tlieskajte panónski páni, hoc nedávno trápil vám srdcia
zármutok. Mraþná sú preþ a nebo jasnosĢou znova
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vyniká. ToĢ onen lev, keć až z hercýnskych vyrazil polí,
slávny a skvostom koruny kráĐovstva þeského žiariac,
víĢaznou zbraĖou vyhnal tak udatne z košiara Uhrov
vlka, þo dravosĢou všetkým tu naháĖal hrôzu. Nuž choćte,
na tuþné pasienky lichvu už teraz, sedliaci, većte,

105

lebo už nijaký lupiþ vám odteraz nebude hroziĢ,
kým nás povedie lev, nik úklady nebude strojiĢ,
hocikde stáda sa popasú voĐne po bezpeþných lúkach.
Nik nech sa nebojí nespratných vlkov, kým bedlivý lev bdie.
Pyšného nezvykol tuhšie než on nik úderom zvrátiĢ,

110

k poddaným nik sa nesprával lepšie a miernejšie nikdy.
Tlieskajte panónski páni, hoc nedávno trápil vám srdcia
zármutok. Mraþná sú preþ a nebo jasnosĢou znova
vyniká. VlasĢ naša dlho sa zmietala v rozliþných búrkach,
teraz však koneþne zdolala víry a dosiahnuĢ ide
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priateĐský prístav, kde bude si sedieĢ v pokojnom mieri

168

za vlády tohto kráĐa, žiĢ šĢastne po všetky veky.
V ústrety preto bež, Đud i predáci, mladí i starí,
potleskom vítajte vládcu, þo práve prichádza ku nám,
dajte mu najavo radosĢ a po jeho zvítaní slávte,
120

všade nech lýry a všade nech gitary, všade nech struny
zunia dvojitou silou a radostným volaním kráĐa
bujaro pozdraví každý, nech nazve ho skutoþným otcom
vlasti a má v Ėom úctivej poklony hodného pána.
Tlieskajte panónski páni, hoc nedávno trápil vám srdcia

125

zármutok. Mraþná sú preþ a nebo jasnosĢou znova
vyniká. Takáto radosĢ nech pretrvá po veþné veky.
Pod Kristovou ochranou. 1528.
Zusammenfassung
Die Dichtkunst im Dienst der politischen Propagande am Beispiel der Ad proceres
Hungariae exhortatio (1528) von Valentin Ecchius

Infolge der katastrophalen Niederlage des ungarischen Heeres bei Mohács am 29. August
1526 brachen chaotische Verhältnisse im Land aus. Anfang November 1526 machte die groȕe
Mehrheit des ungarischen Hochadels Johann Zápolya zum ungarischen König, doch eine
andere Gruppe wählte im Dezember 1526 Ferdinand den Habsburger. Um den Rest des Adels
für den Habsburger zu gewinnen, entschloss sich Ecchius auch die Musen einzuschalten. Sein
Gedicht Ad proceres Hungariae exhortatio ist also vor allem eine politische Werbung. Es
zählt insgesamt 126 Hexameter und als Ganzes hat es einen einfachen Bau: Einführung (1 –
8), sechs Textteile (9 – 123), die je mit demselben Refrain getrennt werden, und schlieȕlich
einen kurzen Abschluss (124 – 126). In der Studie wird das Gedicht Schritt für Schritt
analysiert, der ornatus rhetorico-poeticus und einige intertextuelle Verbindungen werden
näher bestimmt; die vergilischen und biblischen stehen unter ihnen im Vordergrund. Der
Refrain scheint jedoch eher von Properz (II, 34 b, 65 n.) inspiriert worden zu sein. Im zweiten
Teil der Studie widmet sich der Verfasser chronologischen Problemen.
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Neliterárne formy historického vedomia u Rimanov*
Pavol VALACHOVIý
(Trnava – Bratislava)
Ústna tradícia
Otázka ústnej tradície ako prvotnej formy historického vedomia v Ríme je veĐmi živá, ale je
problematické nájsĢ dôkazy o jej existencii, pretože ak sa nám o nej zachovali informácie, tak
len v dielach neskorších historikov a je Ģažké odlíšiĢ, þo z tejto ústnej tradície prežívalo
z najstarších þias a þo z nej vytvorili práve neskorší historici. PodĐa gréckeho geografa sa
„historiografia zrodila z mýtu: prvými historikmi boli (vlastne) mýtografi“.1
V poþiatkoch rímskej historiografie resp. vytvárania rímskej historickej tradície þi
historického vedomia boli piesne (eposy) þi už Homérove v latinskom preklade Gréka Livia
Andronica, alebo vlastné rímske. M. Tullius Cicero vo svojom diele Brutus2 upozorĖuje na to,
že už M. Porcius Cato uvádza, že v minulosti sa na hostinách (podobne ako o tom píše
Homér) spievali (alebo recitovali) piesne o hrdinských þinoch dávnych predkov.3 Josef
Dobiáš síce na jednej strane uvádza, že rímsky historický epos vznikol pravdepodobne skôr
podĐa gréckeho vzoru, ale vzápätí spochybĖuje, þi vôbec Rimania poznali historické piesne.4
Avšak tradícia o ich existencii sa udržala až do 1. storoþia pred n. l. a Cicero ju kladie naroveĖ
prvým historickým dielam rímskeho (domáceho) pôvodu v podaní Naevia a Ennia. Existenciu
akýchsi oslavných piesní spievaných pri rôznych slávnostných príležitostiach (hostiny, možno
aj politické schôdzky), ktoré sa nazývajú carmina convivalia, spochybĖuje aj G. B. Conte.5
Dva zachované zlomky z Neleovej piesne (Carmen Nelei) a Priamovej piesne (Carmen

* Príspevok vznikol v súvislosti s riešením grantovej úlohy VEGA 1/1007/11 Kapitoly z dejín vied o antickom
staroveku.
1
Strabón 1, 2, 8; SAÏD, Suzanne: Myth and Historiography. In: A Companion to Greek and Roman
historiography. J. Marincola (ed.), Malden (MA): Blackwell 2007, s. 80.
2
Cic. Brutus 19.
3
„Správne, Brutus," pokraþoval som. „Kiežby sa nám boli dochovali piesne, o ktorých Cato napísal vo svojich
Poþiatkoch, že ich spievali stároþia pred ním na hostinách jednotliví hodovníci na chválu slávnych mužov! No
predsa nám Púnska vojna, dielo básnika, ktorého Ennius pripoþítava k veštcom a faunom, poskytuje podobný
pôžitok ako Myronova socha. Povedzme, že je Ennius - a skutoþne je to aj pravda - dokonalejší. No keby naozaj
tak pohĚdal Naeviom, ako to predstiera, nevynechal by, opisujúc všetky naše vojny, práve urputne vedenú prvú
púnsku vojnu. No sám vysvetĐuje preþo: iní ju opísali vo veršoch; a opísali ju znamenite, i keć nie tak uhladene
ako ty. Naozaj by si nemal inak zmýšĐaĢ, lebo ak sa priznáš, od Naevia si veĐa vzal, alebo ak to poprieš, veĐa
ukradol“.
4
DOBIÁŠ, Josef: DČjepisectví starovČké. Praha: Historický klub 1947, s. 164.
5
CONTE, Gian Biagio: DČjiny Ĝímské literatury. Praha: KLP 2003, s. 36 – 38.

170

Priami) pokladá skôr za falzá, ktoré vznikli pred Varronovou dobou. Ten ich uvádza ako
ukážku starých historických piesní.
Naopak, francúzska historiþka starovekých dejín na parížskej Sorbone Marie-Pierre
Arnaud-Lindetová vôbec nespochybĖuje tieto piesne, dokonca im prikladá veĐký význam pri
výchove mladých þlenov aristokratických rodín, ktorí si pri poþúvaní týchto piesní brali
príklady zo slávnej minulosti þlenov svojich rodín.6 Aj iné literáne žánre sa premenili do
písomnej podoby až oveĐa neskôr, nie každé dielo má písanú podobu.7 Podobné oslavné
piesne sa spievali poþas triumfálnych sprievodov. Konkrétne uvádza prípad L. Quinctia
Cincinnata z roku 458 pred n. l., o ktorom píše Titus Livius.8 Tento údaj, jeden z najstarších
v diele Tita Livia týkajúci sa problematiky, však nie je jediným údajom o existencii rôznych
historických piesní spievaných pri triumfálnych pochodoch, prípadne iných príležitostiach.9
PodĐa T. P. Wisemana sa odborníci dodnes delia na dve skupiny, podĐa toho, þi
prijímajú predpoklad o existencii piesní, recitovaných alebo spievaných pri rôznych
rodinných a iných príležitostiach, alebo ich existenciu popierajú.10 Sám T. P. Wiseman
predpokladá, že to „môže byĢ skutoþná spomienka z predliterárneho obdobia“.11 ZároveĖ boli
tieto piesne výrazom pýchy aristokratických rodín, ktoré stotožĖovali svoje dejiny s dejinami
rímskeho Đudu.
Tradíciu o najstarších dejinách Ríma zachoval aj Dionysios Halikarnasský vo svojom
diele Romaiké archaiologia, do ktorého zaradil aj mýty o Faunovi (1, 31, 2), Romulovi
a Removi (1, 79, 11) a Marcovi Coriolanovi (8, 62, 3).
Naevius a Ennius na rozdiel od svojich predchodcov – aoidov, ktorí ospevovali
mytologickú minulosĢ predkov významných rodín – opisovali už konkrétnu historickú
udalosĢ – púnske vojny. Napriek tomu sa aj v Naeviovom, aj Enniovom diele objavujú
kapitoly o mytologickej minulosti Ríma, konkrétne o zniþení Tróje a o Aeneovom príchode
do Itálie a Latia. Naeviovo dielo je okrem toho aj prechodom medzi historickými piesĖami
a historiografiou. Nazval ho Carmen belli Punici, bolo urþené pre recitovanie, nie þítanie.

6

ARNAUD-LINDET, Marie-Pierre: Histoire et politique à Rome. Les historiens romains (IIIe av. J.-C. – Ve ap.
J.-C.). Paris: Bréal 2001, s. 41.
ARNAUD-LINDET, Marie-Pierre: Histoire et politique à Rome, s. 11.
8
Liv. 3, 29, 4: „Senát prijal uznesenie, aby Quinctius so svojim zoradeným vojskom, s ktorým sa vracal, vstúpil
do mesta ako triumfátor. ... Pred všetkými domami boli údajne vystrojené hostiny a hodujúci šli za
triumfátorovým vozom spievajúc triumfálne piesne s obvyklými žartmi ako pijácky sprievod“.
9
Porovnaj ARNAUD-LINDET, Marie-Pierre: Hiistoire et politique à Rome, s. 42.
10
WISEMAN, T. P.: The Prehistory of Roman Historiography. In: A Companion to Greek and Roman
historiography. J. MARINCOLA (ed.), Malden (MA): Blackwell 2007, s. 69.
11
Ibid., s. 71.
7
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Dôležité je aj to, že svoje dielo písal v intenciách legiend þi kroník významných
aristokratických rodín.12
Ústna tradícia sa pravdepodobne prejavuje aj v dielach analistov – Quintus Fabius
Pictor zaþal svoje dielo príchodom Herakla do Itálie, priþom ho pokladá nielen za svojho
predka, ale aj za predka víĢaza nad Hannibalom.13
M. Porcius Cato, prvý rímsky autor, ktorý písal historické diela v rodnom jazyku –
v latinþine, do svojho diela Origines (Poþiatky) zakomponoval aj mýty o založení
jednotlivých miest, podobne,14 ako to bolo aj v dejinách Ríma. V jeho období už Rimania
ovládli celú Itáliu a jej mestá tvorili teda súþasĢ rímskych dejín. Zaujímavý príklad ústnej
tradície uvádza Titus Livius z najstaršieho obdobia Ríma, z keltského vpádu do Itálie
a obsadenia Veþného mesta.
Politické a pohrebné reþi
Medzi ústnou tradíciou a písanými záznamami boli reþi, prednesené na verejnosti poþas
politických bojov þi pri rôznych iných príležitostiach. Ako prvý údajne publikoval svoju reþ
A. Claudius Caecus, konzul v roku 312 pred n. l. Celé stároþia sa uchovávala v archíve rodu
Claudiovcov a tu mal k nej pravdepodobne prístup aj M. Tullius Cicero.15 Práve významný
rímsky reþník písal aj o vývoji reþníctva a o významných reþníkoch, ktorých diela sa však
väþšinou nezachovali. Urþite však obsahovali množstvo historických príbehov a údajov pri
argumentácii, aby þo najviac zapôsobili na svojich poslucháþov.
Od politických reþí sa dostávame k pohrebným reþiam, ktoré sú dôležitým svedectvom
o historickom vedomí predliterárneho obdobia, z ktorých sa postupne vytvoril v rímskej
literatúre osobitný literárny žáner. Pri pohreboch významných osobností bývalo zvykom
prednášaĢ oslavné reþi (laudatio funebris), v ktorých sa pravdepodobne þiny mĚtveho aj
prikrášĐovali. Titus Livius poukazuje na tento fakt zároveĖ s tým, že takýmito prikrášlenými
reþami bola porušená (= skreslená) pamäĢ na bývalé udalosti, a teda aj podania historikov
môžu byĢ v tomto smere až nedôveryhodné.16
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Pohrebné reþi si rodiny mĚtveho uchovávali ako rodinnú spomienku na príbuzného
a jeho „slávne“ þiny. M. Tullius Cicero na inom mieste svojho dialógu Brutus upozorĖuje, že
takéto reþi sa mohli použiĢ aj niekoĐkokrát pri skone ćalšieho príbuzného a takto sa postupne
vytvárala tradícia o vznešenosti niektorých rodín alebo rodov.17 Takisto expressis verbis tvrdí,
že v pohrebných reþiach sa ospevovali udalosti, ktoré sa nikdy nestali, že sa uvádzali triumfy,
ktoré konkrétne osobnosti nedosiahli, alebo konzuláty, ktoré nezastávali. Neskôr mohli slúžiĢ
ako nástroj, ktorým si jednotlivé rodiny alebo rody vylepšovali svoj pôvod, vytvárali si
genealogické línie s osobami, s ktorými nemali niþ spoloþné, pripisovali si v nich
neoprávnené zásluhy. Pohrebné reþi boli dávnym obyþajom v rímskej spoloþnosti a boli
významným nástrojom pri výchove mladých generácií. Skladanie alebo písanie takýchto reþí,
predovšetkým v cisárskom období, však ohrozovalo ich autorov a mohlo im spôsobiĢ aj
smrĢ.18
Pohrebné reþi boli pôvodne urþené len pre mĚtvych mužov. Avšak potom, ako Kelti
obsadili Rím a bolo potrebné zhromaždiĢ výkupné v zlate, rímske ženy obetovali svoje zlaté
šperky, aby sa nemuselo siahnuĢ na zlato v chrámoch. Patriciovia sa im odmenili tým, že
povolili, aby sa aj významným ženám prednášali slávnostné pochvalné reþi.19
Pohrebné reþi alebo informácie o nich sa zachovali aj z historického obdobia. Marcus
Antonius využil a zneužil zvyk prednášaĢ pohrebné reþi pri pohreboch významných
osobností, keć po Caesarovej smrti predstúpil pred rímsky Đud a svojou reþou ho poštval proti
Caesarovým vrahom. ýasti jeho reþi a spôsob, akým Marcus Antonius postupoval, opísal
a uviedol vo svojom diele historik Appianos.20
Jedna z najznámejších zachovaných reþí bola tá, ktorú predniesol historik Tacitus po
smrti svojho svokra Julia Agricolu, významného vojenského veliteĐa a politického
predstaviteĐa; ten sa preslávil v þasoch pomerne nepriaznivých pre vynikajúceho jednotlivca
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za vlády cisára Domitiana. Až po smrti tohoto negatívne hodnoteného cisára mohol Tacitus
zdôrazniĢ významné þiny Julia Agricolu na rozdiel od hodnotenia politiky cisára.21
Tacitus vo svojom struþnom dielku postupne prešiel od oslavovania þinov svojho
príbuzného k opisu geografie a dovtedajších vzĢahov medzi Rímom a Britskými ostrovmi,
takže jeho dielo sa stalo dôležitým historickým prameĖom pre túto problematiku. Tacitovo
dielo je dôležité aj preto, lebo ho venoval síce významnej osobnosti, ale nepochádzajúcej
z cisárskej rodiny. V ranom cisárstve (ale i neskôr) historici venovali pozornosĢ
predovšetkým vládcom a þlenom cisárskych rodín, menej jednotlivcom z necisárskych rodín.
Dokladom toho je súbor životopisov Gaia Suetonia Tranquilla, priþom i tento
„profesionálny“ historik zaznamenal napr. údaj o tom, že mladý Gaius (neskôr známy ako
tretí rímsky cisár Caligula) predniesol pri pohrebe svojej babiþky Livie Drusilly oslavnú reþ
(laudatio funebris).22 V súvislosti s cisárskou rodinou treba spomenúĢ aj pohrebnú reþ na
pamiatku cisára Claudia, ktorú napísal L. Annaeus Seneca, ale predniesol ju údajne Claudiov
nástupca, budúci cisár Nero.23
Suetonius na mnohých stránkach svojho diela priamo i nepriamo dokazuje, že ústne
šírené reþi boli pre jeho dielo významným zdrojom informácií, síce neoveriteĐných, ale
dopĎĖajúcich jeho dielo,24 hoci na inom mieste zdôrazĖuje význam a dôležitosĢ úradných
záznamov.25 Najznámejšiu „ústnu tradíciu“ zachoval vo svojom diele o živote cisára Tiberia
na ostrove Capri. Hoci tam prakticky takmer nikto nemal prístup, o nemravnom živote starého
a životom unaveného cisára sa šírili najfantastickejšie reþi, samozrejme s neuveriteĐnými
detailami.26
K Tacitovej oslavnej pohrebnej reþi môžeme zaradiĢ aj niektoré ćalšie diela,
zachované v literatúre þi na nápisoch oznaþované ako útechy (consolationes). Aj v nich sa
oslavujú mĚtvi a uvádzajú sa ich charakterové vlastnosti, údaje zo života, þi význam, ktorý
mali pre toho, komu bola útecha urþená. Po smrti prvorodeného syna Drusa pravdepodobne
Ovidius napísal Consolatio ad Liviam,27 L. Annaeus Seneca napísal dokonca niekoĐko útech:
Ad Marciam de consolatione, Ad Helviam matrem de consolatione a Ad Polybium de
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consolatione.28 V prvom prípade adresoval svoju útechu manželke po smrti ich syna (ale
s odstupom troch rokov), druhú svojej matke a napokon tretiu vplyvnému prepustencovi
cisára Claudia v súvislosti so svojím vyhnanstvom.
Epigrafické pamiatky
Nápisne29 je doložená (hoci fragmentárne) pohrebná reþ venovaná žene menom Turia. Je to
ojedinele zachovaný dokument, ktorý oslavuje „obyþajnú“ ženu s jej morálnymi
vlastnosĢami. Nápis dal vyhotoviĢ manžel, ktorého ona predtým zachránila a zdieĐala s ním
Ģažký život proskribovaného muža v období vážnych politických otrasov rímskeho štátu.
Príbuzný charakter mali oslavné epitafy na hroboch významných osobností, ako je to
v prípade zachovanej hrobky rodu Scipionovcov. Elógiá obsahujú údaje o úradnej kariére,
ktoré sa urþite spájali s mnohými legendami, historkami a príbehmi o statoþnosti
pochovaných.30 Od pôvodne prísne faktografického dielka sa mladšie elógiá (resp. elógiá
mladších þlenov rodiny) menia na oslavné básne s menším faktografickým obsahom.31
Týmito dielami sme prekroþili hranicu medzi neliterárnymi a literárnymi formami
historického vedomia u Rimanov, preto sa ešte vrátime k ćalšej neliterárnej forme, a tou sú
nápisy, konkrétnejšie cursus honorum významných osobností. Takéto nápisy v zhustenej
podobe zachytávajú život a kariéru (úradnú alebo vojenskú) opäĢ mužov z mimocisárskeho
prostredia (nie cisárskeho pôvodu). Tak sa dozvedáme o významných þinoch mužov, ktorí sa
preslávili poþas vojen. Zo životopisov rímskych cisárov známych ako Scriptores historiae
Augustae sa zachovali správy o tom, že napr. cisár Marcus Aurelius dal postaviĢ viacerým
svojim významným vojenským veliteĐom a urodzeným mužom, ktorí zahynuli vo vojne
s Germánmi, sochy na Ulpiovom námestí.32
Hoci sa uvedené sochy nenašli, zachovali sa aspoĖ podstavce, na ktorých boli
umiestnené, so struþnejšími alebo rozsiahlejšími textami33 a dodnes sú svedectvom úþasti
mnohých osobností vo vojnách, o ktorých sa literárne historické texty nezmieĖujú.
V dedikaþných textoch sa spomínajú údaje, ktoré by sme inak nepoznali – þi už to boli
vojenské jednotky, ktoré sa zúþastnili na vojnách z obdobia vlády cisára Amarca Aurelia,
alebo ich hrdinské þiny, vyznamenania, sociálne vzĢahy (pôvod) a pod.
28
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Z pohĐadu dejín slovenského územia v 2. storoþí n. l. je dôležitý a významný nápis,
nájdený až po 2. svetovej vojne v Alžírsku v Zane (antická Diana veteranorum) a uvádzajúci
vojenskú kariéru Marca Valeria Maximiana. Pochádzal z Pannonie, ku koncu života pôsobil
ako miestodržiteĐ africkej provincie, kde aj zomrel. Text34 o jeho kariére – v rozsahu takmer
jednej strany – je pomerne dlhý a v zhustenej podobe opisuje celý život medzi jeho narodením
v Poetoviu a smrĢou v Diane veteranorum. Ale nápis nie je len svedectvom o jeho osobnom
živote a kariére. Je zároveĖ dôležitým prameĖom k vojenským dejinám, ale aj k dejinám
štátnej správy a jej formovaniu, k antickej topografii a ćalším stránkam života vtedajšej
spoloþnosti. Pomerne rozsiahly text nápisu M. Valeria Maximiana môžeme porovnaĢ
s niektorými životopismi historika Cornelia Nepota. Epigrafický doklad má rozsah asi jednu
normalizovanú stranu s množstvom detailov zo života osobnosti, životopisy Cornelia Nepota
þasto majú rozsah sotva dvoch – troch strán s oveĐa menším množstvom (ale aj kvalitou)
údajov.
Kalendáre
Medzi neliterárne formy historického vedomia urþite patria aj kalendáre, zachované v rôznych
mestách Itálie, s výnimkou jediného z obdobia po Caesarovej reforme kalendára. Oznaþujú sa
pojmom fasti. Pomenovanie dostávajú podĐa miesta nálezu (napr. fasti Antiates, fasti
Ostienses, fasti Venusiani, fasti Prenestini) alebo podĐa toho, kto ich objavil þi vlastnil (fasti
Colotiani, fasti Biondiani). Tieto diela už majú podobu skutoþných kalendárov, podĐa ktorých
sa Đudia riadili pri riešení svojich súdnych sporov, konali sa podĐa nich trhy alebo rôzne
politické akcie, náboženské sviatky, hry.
Ćalej bývajú pri jednotlivých dĖoch vyznaþené sviatky a s nimi spojené náboženské
slávnosti (ludi), zasvätené jednotlivým bohom. Napokon bývajú pri významných dĖoch
uvedené historické udalosti z rímskych dejín (þasto Caesarovo narodenie alebo smrĢ, udalosti
z obþianskej vojny medzi Gaiom Octaviom a Marcom Antoniom) þi iné. V kalendároch, ktoré
vznikli v cisárskom období, bývajú medzi „pamätné“ dni kalendára zapisované napr.
narodeniny cisára alebo þlenov jeho rodiny.
Kalendáre vznikali v Ríme aj v iných mestách Itálie a práve v takýchto „regionálnych“
kalendároch bývali zaznamenané aj údaje z miestnych dejín – napr. mená municipálnych
úradníkov (quinquennales, duumviri) alebo významné pamätihodné regionálne udalosti
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a miestne sviatky (napr. Fasti Ostienses).35 Z obdobia vlády cisára Augusta a Tiberia (a
krátko pred ich vládou a po nej) sa zachovalo takmer päĢdesiat kalendárov.
ZatiaĐ þo väþšina takýchto kalendárov bola vytesaná do mramorových tabúĐ, fasti
Antiates boli písané rôznymi farbami na stenu. Boli objavené v prístavnom mesteþku Antium
(moderné Anzio, ležiace asi 30 km juhozápadne od Ríma). V Antiu sa našli fragmenty dvoch
kalendárov, z ktorých staršie (Fasti Antiates maiores) sú jediným kalendárom, ktorý sa
zachoval z obdobia pred Caesarovou reformou.36 Hoci sa zachoval len zlomok tohto
kalendára, v pôvodnej podobe bol monumentálny, mal rozmery asi 1,16 x 2,5 metra.37
Okrem „mestských“ kalendárov sú známe aj kalendáre niektorých náboženských
spoloþenstiev, najznámejší je kalendár Arválskych bratov (fasti fratrum Arvalium) z rokov 12
pred n. l. – 14 n. l. (742 – 767 auc) þi kalendár mestského pohrebného spoloþenstva (fasti
collegii sepulcralis urbani), ktoré obsahujú podobné údaje ako iné kalendáre. Takéto záznamy
boli dôležité pre politické a náboženské úþely štátu, ale mali veĐký význam aj v súkromnom
a každodennom živote Rimanov.
V prístavnom meste Ostia boli objavené fragmenty rozsiahleho kalendára (Fasti
Ostienses), ktorý má však þiastoþne odlišný charakter. Je to vlastne súpis významných
udalostí z rímskych a regionálnych dejín od roku 49 pred n. l. až do roku 175 n. l. Našli sa
viaceré fragmenty, ktoré obsahujú údaje napr. o úteku Pompeia z Ríma, o jeho smrti
v Alexandrii, o zavraždení C. Iulia Caesara, o Drusovom triumfe za víĢazstvo v Illyriku,
o smrti Antonie v roku 20 n. l. a ćalšie údaje. Okrem toho obsahuje kalendár mená štátnych
i miestnych úradníkov a záznamy o niektorých regionálnych udalostiach. ŽiaĐ, závereþná þasĢ
kalendára je znaþne poškodená, takže sa nedajú rekonštruovaĢ záznamy napr. z obdobia vlády
cisára Antonina Pia a jeho nástupcu Marca Aurelia.
Acta triumphorum
Podobný charakter i úþel ako fasti mali aj zoznamy triumfov (acta triumphorum), þiže
zoznam slávností a náboženských obradov, ktoré boli udeĐované víĢazným vojvodcom za
úspešné vedenie vojen. Spoþiatku boli triumfy udeĐované kráĐom, v období republiky
víĢazným vojvodcom a v cisárskom období prakticky cisárom, aj keć boli þasto len
formálnymi najvyššími veliteĐmi. Štruktúra záznamov bola pomerne jednoduchá: uvádza sa
35
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meno, komu bol triumf udelený, za aké víĢazstvo bol triumf udelený a napokon dátum
triumfu (napr. SER TULLIUS REX II DE ETRUSC VIII K IUN A CXXCVI I (= 187 auc).38
Vydavatelia týchto záznamov v CIL I, 1, s. 43 – 54 ich rekonštruovali predovšetkým na
základe literárnych a epigrafických prameĖov. Záznamy zaþínajú v kráĐovskej dobe a konþia
rokom 19 pred n. l. (= 735 auc). Jedným zo známych pôvodných fragmentov zoznamov
triumfov je tabula triumphorum Barberiniana (bola uložená v rímskom paláci rodiny
Barberiniovcov).39
Jednotlivé kalendáre môžu vo svojej skutoþnej podobe odrážaĢ rôzne miestne tradície
lokálnych sviatkov i sviatkov, ktoré sa slávili v celom impériu. Fasti Verulani40 uvádzajú pre
17. január sviatok, zavedený z rozhodnutia senátu, pretože v tento deĖ sa Livia vydala za Gaia
Octavia, budúceho prvého rímskeho cisára.41 S jeho menom je spojený aj sviatok 30. januára,
deĖ, keć Augustus zasvätil na Martovom poli oltár Augustovho mieru.42
Ćalší kalendár – Fasti Amiterni43 – spája s Augustovým menom sviatky: 26. júna sa
slávil sviatok, pretože v tento deĖ roku 4 n. l. (Aelio et Sentio consulibus) cisár Augustus
adoptoval za svojho syna svojej manželky Livie Tiberia Caesara44 a 2. september, deĖ keć
Gaius Octavius zvíĢazil nad Marcom Antoniom v bitke pri Actiu.45
Tento kalendár spája viaceré sviatky aj s Caesarovým menom. Jeden sviatok sa
oslavoval 2. augusta, pretože vtedy Caesar zvíĢazil v Hispánii a v Ponte nad kráĐom
Farnakom46 a druhý sviatok sa slávil 9. augusta, pretože vtedy Caesar zvíĢazil nad Pompeiom
pri Farsale.47 Zaujímavé je, že pri oboch sviatkoch spojených s Caesarovým menom, chýba
tradiþná formulka „z rozhodnutia senátu“, ako keby to boli buć sviatky lokálne alebo
neoficiálne zaradené do kalendára. S Caesarovým menom sa spája aj sviatok 27. marca vo
Verulaminskom kalendári. V ten deĖ sa totiž Caesar zmocnil Alexandrie.48
Postupne na pohanské kalendáre zaþali nadväzovaĢ aj kresĢanské kalendáre. Prevzali
tak formu, ako aj obsahovú pestrosĢ svojich predchodcov, a tak sa v nich objavujú staré
38

V preklade: Sextus Tarquinius, (slávil) 2. triumf nad Etruskami na 8. júnové kalendy roku CXXCVI I (= 187
auc.) (= 25. mája 567 pred n. l.)
39
Acta triumphorum boli publikované spolu so zoznamami konzulov: Acta triumphorum Capitolina. CIL I, 1, s.
43 – 50; komentár k nim na s. 51 – 54.
40
DEGRASSI, A.: Inscriptiones Italiae XIII, II, s. 157 – 170.
41
Feriae ex senatus consulto, quod eo die Augusta nupsit divo Augusto.
42
Feriae ex senatus consulto, quod eo die ara Pacis Augustae in campo Martis dedicata est.
43
DEGRASSI, A.: Inscriptiones Italiae XIII, II, s. 185 – 200.
44
Feriae ex senatus consulto, quod eo die Imp. Caesar Augustus adoptavit sibi filium Ti. Caesarem Aelio et
Sentio consulibus.
45
Feriae ex senatus consulto, quod eo die Imp. Caesar Divi filius Augustus apud Actium vicit.
46
Feriae, quod eo die C. Caesar C. f. in Hispania citeriore et quod in Ponte eodem die regem Pharnacem
devicit.
47
Feriae, quod eo die C. Caesar C. f. Pharsali devicit.
48
Fasti Verulani: Feriae, quod eo die C. Caesar Alexandriam recepit.
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sviatky, narodeniny cisárov, ale postupne do nich prenikajú aj kresĢanské sviatky a zvyklosti.
Z tohto pohĐadu je zaujímavý kalendár Polemia Silvia (Fasti Polemii Silvii),49 ktorý vznikol
v polovici 5. storoþia n. l. Zo starých sviatkov sú uvedené napr. terminalia (23. februára),
„narodeniny“ Ríma (21. apríl), þi sviatok štítov (Ancillarum feriae), spájaný s obliehaním
Ríma Galmi. Tejto udalosti je venovaný aj sviatok z 13. februára. V kalendári Polemia Silvia
sú uvedené aj narodeniny viacerých „pohanských“ osobností: M. Tullia Cicerona (3. január),
Faustiny, Antoninovej manželky (16. februára), þi Antonina (26. apríl – myslí sa tým Marcus
Aurelius Antoninus). Popri nich sú už zapísané do kalendára narodeniny cisára Honoria (15.
január) a cisára Konštantína (27. február). V kalendári je zapísaných už viacero kresĢanských
sviatkov. Ide predovšetkým o narodeniny niektorých martýrov a svätcov: sv. Vavrinca (10.
august), muþeníka Hippolyta (13. august) þi svätého Štefana (26. december). Ako
najvýznamnejšie kresĢanské sviatky sú však zaznamenané pochovanie sv. Petra a sv. Pavla
(22. február – depositio sancti Petri et Pauli), ale aj Kristova smrĢ (25. marec – Christus
passus hoc die) a jeho zmĚtvychvstanie (27. marec – resurrectio). Kalendár sa obsahom veĐmi
blíži ku kalendárom našej kultúrnej oblasti, ako sme ich poznali v 19. a v prvej polovici 20.
storoþia. Okrem sviatkov totiž uvádza aj predpovede poþasia, keć sa þasto spomínajú daždivé
a búrkové dni (8. január, 21. apríl) alebo pravidelné obdobia – napr. jarná rovnodennosĢ (21.
apríl – aequinoctium).
V polovici 4. storoþia n. l. vznikol pozoruhodný tzv. Chronograf z roku 354. Je to
súbor viacerých datovacích pomôcok, historických prehĐadov a zoznamov predovšetkým
úradníkov Ríma. Nazýva sa aj Filocalov kalendár podĐa Furia Dionysia Filocala, ktorý
vytvoril obrazovú þasĢ tohto diela. Bol to dar pre Valentina, þlena Symmachovej rodiny.
Obsahuje zoznamy konzulov Ríma a zoznamy jeho prefektov, tabuĐky pre výpoþet
veĐkonoþných sviatkov, zoznam dní, keć boli pochovaní rímski biskupi, zoznam sviatkov
muþeníkov a na záver struþnú kroniku Ríma a opis mesta.50 Dielo v sebe spája pohanské
tradície a na ich základe už nové, kresĢanské záznamy.51
Po obsahovej stránke sa Filocalov kalendár neodlišuje od kalendárov z 1. storoþia pred
n. l. a 1. storoþia n. l. Pravidelne sa uvádzajú napr. schôdze senátu (obyþajne dvakrát do
mesiaca – na zaþiatku mesiaca a v polovici mesiaca), v jednotlivých mesiacoch sú uvedené
hry (ludi – v januári napr. 3. – 5., 17. – 19., 21. – 22; vo februári 4. – 9.; v ćalších mesiacoch
49

DEGRASSI, A.: Inscriptiones Italiae XIII, II, s. 263 – 276; Der Kleine Pauly, zv. 4, stĎ. 969.
Základnú edíciu Filocalovho kalendára nájdeme v CIl I, 1, s. 254 – 279. O kalendári SALZMAN, M. R.: On
Roman Time: The Codex – calendar of 354 and the Rhythms of Urban Life in Late Antiquity. Berkley – Los
Angeles – Oxford. University of California Press 1990.
51
HANNAH, R.: Greek and Roman Calendars, s. 139 – 140.
50
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sa uvádzajú ćalšie sviatky – najmä október bol bohatý na sviatky – celých desaĢ dní). Hoci si
zhotovenie kalendára vyžiadal kresĢan a vyhotovil ho – ako sa predpokladá – kresĢan,
v kalendári sú uvedené aj prastaré rímske sviatky a obrady ako napr. lupercalia (15. 2.),
Feralia (21. 2.), tubilustrium (sviatok zaþiatku vojenských operácií – 23. 3.), dátum založenia
Veþného mesta (21. 4.), Vestalia (9. 6.) þi napokon jeden z najpopulárnejších sviatkov
pohanského sveta, ktorý sa však zakrátko stal jedným z najvýznamnejších sviatkov kresĢanov
– v pohanskom svete Saturnalia, v kresĢanskom svete narodenie Ježiša Krista. Zaujímavé je,
že Filocalov kalendár uvádza pre Saturnalia len jeden deĖ – 17. 12., hoci v predchádzajúcich
rokoch sa postupne predlžoval tento sviatok z jedného na niekoĐko dní.
Ak bolo možné sledovaĢ v kalendároch z 1. storoþia pred n. l., ako sa do neho
postupne dostávajú výroþia narodenia najprv Caesara a potom aj Augusta, Filocalov obsahuje
už jedenásĢ pripomenutí takýchto dní (napr. 24. 1. – Hadrianus, 27. 2. – Constantinus, 11. 4. –
Severus, 10. 5. – Claudius, 1. 8. – Pertinax, 23. 8. – Augustus, 8. 11. – Nerva a Constantius,
17. 11. – Vespasianus, 15. 12. – Verus, 30. 12. – Titus). Do kalendára zo 4. storoþia už
prenikli aj niektoré údaje, ktoré sa v predchádzajúcich obdobiach ešte nenachádzali. Jednak sú
uvedené všetky štyri slnovratové dni, ale aj dni, keć Slnko prechádzalo z jedného znamenia
zverokruhu do iného. Novinkou je uvádzanie aj – z hĐadiska poþasia – nepriaznivých dní,
oznaþovaných ako dies Aegyptiacus (napr. len v januári až tri takéto dni - 2., 6. a 16.,
v ćalších mesiacoch sú uvedené ćalšie).
Filocalov kalendár bol súþasĢou rozsiahlejšieho „historiografického“ diela. Spolu
s ním bol zapísaný napr. zoznam rímskych kráĐov, zoznam mestských prefektov (praefectus
urbis), struþný prehĐad dejín Ríma, zoznam rímskych biskupov, ale aj dátumy ich pochovania
a pochovania martýrov. V kalendári Silvia Polemia, ktorý je asi o sto rokov mladší,52 sú tieto
výroþné pamätné kresĢanské dni zaradené už do zoznamov jednotlivých mesiacov. Polemius
Silvius totiž takmer úplne prevzal kalendárové údaje z Filocalovho kalendára alebo
z nejakého podobného prameĖa. Filocalov kalendár tak predstavuje akýsi vývojový stupeĖ
k už novému typu kalendára, v ktorom kresĢanské sviatky postupne nahrádzajú staré rímske
sviatky. V kalendári Silvia Polemia sa vo väþšej miere uvádzajú aj „poveternostné“ údaje –
obdobia búrok, zmeny poþasia, horúce dni a pod., a tak je akýmsi predobrazom „našich“
kalendárov z 19. a 20. storoþia, ktoré sú skutoþným nástrojom na organizovanie
hospodárskeho i náboženského života jeho užívateĐov.
52

V Corpus inscriptionum Latinarum (CIL) je uvedený paralelne s Filocalovým kalendárom, takže je možné
porovnávaĢ obsahovú zhodu a rozdiely medzi obomi kalendármi. O vplyve Filocalovho kalendára na kalendár
Polemia Silvia pozri SALZMAN, R. M.: On Roman time, s. 4.
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Fasti fratrum Arvalium
Kalendár alebo urþitú formu historických záznamov so špecifickým obsahom nezapisovali
a neudržiavali len „politické“ inštitúcie, ale aj náboženské spoloþenstvá, predovšetkým
bratstvo arválskych bratov (fratres Arvales). Pod pojmom fasti fratrum Arvalium sa zachovali
záznamy o dôležitých náboženských slávnostiach, o oþistných slávnostiach na poþesĢ a na
oslavu cisára a þlenov jeho rodiny, ale aj na slávu a za rímsky národ.
SpoloþnosĢ arválskych bratov bolo prastaré náboženské kolégium dvanástich mužov
z patricijských rodín, ktorí vykonávali dôležité náboženské obrady zasvätené bohyni Dea Dia.
Boli to oþistné obrady, ktorých úlohou bolo zabezpeþiĢ bohatú úrodu. Postupne tento kult
upadal, ale Augustus ho v rámci svojej náboženskej politiky a návratu k mravom predkov
obnovil. V cisárskom období bol jedným z þlenov bratstva vždy aj vládnuci cisár, okrem neho
napr. úradujúci konzul alebo ćalšie vysokopostavené osobnosti.53 ýlenovia bratstva sa
vyberali kooptáciou, ich mená sa þasto uvádzajú v záznamoch, keć sa opisujú vykonávané
obrady.
Arválski bratia viedli pomerne podrobné záznamy (nazývané najþastejšie fasti,
zriedkavejšie acta) o obradoch, ktoré vykonávali, o svojich þlenoch a ćalších významnejších
udalostiach. Našlo sa niekoĐko desiatok fragmentov záznamov bratstva. Najstarší z týchto
fragmentov pochádza asi z rokov 21 – 20 pred n. l., ćalšie (niektoré veĐmi presne
datovateĐné) siahajú kontinuálne až po rok 238 (vláda cisára Gordiana). Posledný fragment
pochádza z roku 304 n. l. Ćalšie nápisy (väþšinou fragmenty) sa našli na rôznych miestach
v Ríme alebo blízko Ríma – napr. v koryte rieky Tiber, blízko Hadrianovho mauzólea, za
bránou sv. Laurentia þi pri Nomentanskej bráne.54 Z roku 218 n. l. sa zachovala PieseĖ
Arválskych

bratov

(Carmen

fratrum

Arvalium),

ktorá

obsahuje

a predpísaných vzývaní poĐných božstiev v starobylej latinþine.

55

text

posvätných

Pôvodný text pochádza

pravdepodobne až zo 4. storoþia pred n. l. (ešte predtým, ako v latinþine prebehol rotacizmus
– v texte sa uvádzajú Lases namiesto Lares).
Neliterárne formy historického vedomia v starom Ríme zohrávali urþite významnú
úlohu v živote obyþajných Rimanov. Sprevádzali ich pri každodenných povinnostiach
i radovánkach, formovali si svoj vzĢah k slávnej minulosti Ríma, svoje národné povedomie
a hrdosĢ, že sú príslušníkmi a obyvateĐmi štátu, ktorý prekonával všetky prirodzené hranice.
53

CIL VI, 32 353 – konzul M. Valerius Messalla Corvinus.
CIL VI, 4, s. 3261.
55
Základné údaje pozri Oxford Classical Dictionary. 3rd. Simon HORNBLOWER – Antony SPAWFORTH
(eds.), Oxford: Oxford University Press 2003, s. 609.
54

181

Summary
Non-literal Forms of Historical Consciousness among the Romans
Beside the rich historiographical literature there were in ancient Rome other forms that shaped
the historical consciousness of the ancient Romans and still they are important source of
information for modern historiography. First, it is an oral tradition, at which roots there were
historical epics of Greek poet Homer in ancient Rome. Under their influence songs about the
heroic deeds of famous ancestors originated in domestic Roman environment which were
sung at occasions. Similar works were created for example in triumphalist parade.
The first Roman poets Naevius and Ennius originated from historical songs described the
specific historical events of the Carthaginian wars. Besides that, however, they contained
many elements of the oral tradition. From the oral tradition of celebrating the heroic acts of
ancestors grew a political and funeral speeches (laudationes funebris), documented in
historical time, and even in literary works. An example can be the work of Tacitus The life
and deeds of Iulius Agricola. Funeral speeches are preserved in epigraphic form (Laudatio
Thuriae). Official careers (cursus honorum) of many prominent figures of imperial Rome are
maintained in this form, which, however, historians maintained relatively little data about. Of
great importance of non-literary forms of historical consciousness were Roman calendars,
which beside publishing essential data necessary for everyday life included also many
historical figures – major battles and events, birthdays and deaths of emperors and their
families.
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